
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЦЕМРЕМОНТ ПЛЮС»

Юридична адреса та фактична адреса: 35705 Рівненська область., м. Здолбунів, вул. 
Незалежності, 11

Код ЄДРПОУ 42533362

КВЕД 28.21 Виробництво печей і пічних пальників

Директор Ярошик Віктор Якович

Тел. 0365225659, e-mail: ucr_zdolbuniv@ukr.net

Місце (адреса) проведення робіт підвищеної небезпеки: об’єкти замовників України.

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди: немає.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  аудит не 
проводився.

Я, директор ТОВ «УКРЦЕМРЕМОНТ ПЛЮС» Ярошик Віктор Якович, цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

Найменування видів робіт підвищеної небезпеки:

Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, 
траверсів, грейферів, захватів); Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра; Роботи верхолазні та скелелазні; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах); Роботи в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; Зберігання балонів, 
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, 
вибухонебезпечним та інертним газом; Зварювальні роботи.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

На підприємстві працює станом на 01.01.2019 р. - 24, з них 16 працівника 
виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства.

mailto:ucr_zdolbuniv@ukr.net


Кількість будівель і споруд (приміщень):

Адміністративно-технічний корпус розташований в трьохповерховій будівлі. 

Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 

Виробничий об’єкт ТОВ «УКРЦЕМРЕМОНТ ПЛЮС» складається з:

- Дільниця №2, розташована в одноповерховій будівлі;
- Ремонтно-налагоджувальна дільниця, розташована в одноповерховій будівлі;
- Транспортна дільниця, розташована в одноповерховій будівлі.

Інші відомості:

Відповідальні особи:

На підприємстві створена служба охорони праці, наказ №2 від 11 жовтня 2018 р. 
Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з ОП Полєву 
Людмилу Віталіївну (посвідчення № 448-13-18; №2393-89/в-17; №2393-89-17; №2393- 
89/6-17).

Наказом № 3, 4 від 12.10.2018 р. створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці та електробезпеки робітників у складі:

Галянт О. Є. Головний інженер ' Голова комісії №5156-157-18;
№2829-86-18;
№2091-74-16;
№42-4-18

Лобас В. І. Головний механік Член комісії № 1990-70/а-16;
№2648-80-18;
№1990-70/6-16;
№1990-70-16;
№41-4-18

Музичу к С. М. Заступник гол. 
інженера

Член комісії №4281-131-18;
№174-5-18;
№44-4-18;
№3861-119-18;
№2658-80-18

Мазур В. В. Інженер-енергетик Член комісії №61-2-18; №83- 
4-17

Полєва Л. В. Інженер з ОП Член комісії №448-13-18;
№2393-89/в-17;
№2393-89-17;
№2393-89/6-17

які пройшли навчання у Рівненському експертно-технічному центрі на знання
нормативних актів, Закону України «Про охорону праці», «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями», «Правила виконання робіт на висоті», 
ДЕНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві».



Наказом №5 від 12.10.2018 р. затверджений та введений в дію Перелік 
інструкцій з охорони праці. Робітники пройшли навчання з ОП, протоколи перевірки 
знань № 5Р/РНД, 6Р/РНД від 16.10.2018 р., 9Р/РНД, 10Р/РНД, ЗР/РНД, 4Р/РНД. 
11Р/РНД, 12Р/РНД від 16.10.2018 р.

Наказом №6 від 12.10.2018 р. затверджені Положення про службу охорони 
праці; про систему управління охороною праці; про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці; про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту; про організацію медичних оглядів та Положення про енергетичну службу.

Наказом №18 від 16.10.2018 р. призначено відповідальних осіб за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки та допуск до робіт підвищеної небезпеки 
працівників підприємства. Право затверджувати наряд-допуски надано головному 
інженеру Галянту Олександру Євгеновичу, заступнику головного інженера Музичуку 
Сергію Михайловичу, начальнику дільниці Войтюку Сергію Володимировичу, 
заступнику начальника дільниці Королю Юрію Володимировичу. Відповідальними 
особами з правом оформляти наряд-допуски призначено начальника РНД Войтюка 
Сергія Володимировича, заступника начальника РНД Короля Юрія Володимировича, 
майстра РНД Сульжика Руслана Адамовича, майстра Скоропаду Олександра 
Петровича, начальника Дільниці №2 Шевчука Василя Васильовича, начальника 
транспортної дільниці Власюка Олександра Олександровича. Затверджено 
Положення про порядок видячі наряд-допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та Перелік робіт, які виконуються за наряд-допусками.

Наказом №19 від 17.10.2018 р. призначено головного зварника Дем’янчука 
Олександра Володимировича відповідальною особою за безпечне зберігання балонів, 
за збереження, справний технічний стан та по нагляду за безпечною експлуатацією 
електрозварювального, газозварювального і газорізального обладнання; за 
організацію постачання, отримання та видачу балонів із газами, а також ведення 
журналу обліку відповідальною особою призначено начальника Дільниці №2 
Шевчука Василя Васильовича.

Наказом №11 16.10.2018р. призначено інженера-енергетика Мазура Віталія 
Васильовича відповідальною особою за електрогосподарство підприємства.

Підприємство забезпечене справним електроінструментом.

Працівники пройшли навчання з ОП, протоколи перевірки знань № 5Р/РНД, 
6Р/РНД, 9Р/РНД, 10Р/РНД, ЗР/РНД, 4Р/РНД, 11Р/РНД, 12Р/РНД від 16.10.2018 р., а 
також пройшли медогляд та психофізіологічне обстеження; забезпечені спецодягом 
та сучасними засобами індивідуального захисту, зокрема спецодягом, спецвзуттям, 
лямковими пасками безпеки, страхувальними канатами.



Місце зберігання балонів:

Балони з газами зберігаються у закритому приміщенні, захищені від дії 
сонячних променів та інших джерел тепла. Балони з киснем зберігаються окремо від 
балонів з горючим газом, а порожні балони зберігаються окремо від балонів від 
балонів, наповнених газом. Під час зберігання балони перебувають у вертикальному 
положенні, на бокових штуцерах вентилів балонів з горючими газами установлені 
заглушки, крім того балони зберігаються з нагвинченими на їхні горловини 
запобіжними ковпаками.

Підприємство забезпечене нормативно-правовими актами та літературою з ОП, є 
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

Директор. Ярошик В. Я.

територіальному органі Держпраці 20__р. №

Управління Держпраці у Рівненській області І
ЗАРЕЄСТРОВАНО


