
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця: Приватне підприємство « ТЕХНО АРТ» м. Рівне, вул. 

Курчатова, буд.32-в, тел.(0362) 460-450
Юридична адреса: Україна, 33022, Рівненська обл., м. Рівне вул. Льонокомбінатівська 

буд.7, КВ.ЗЗ.
ЄДРПОУ 36416688

Р/р 26007054720475 в ПАТ РФ КБ «Приватбанк» МФО 333391
Свідоцтво платника податку -  платник податку на прибуток на загальних підставах.

ІПН 364166817168 ’
Вид діяльності за КВЕД-2010:

- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням;

- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами;

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- 

технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатація 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — виконання 
навантажувально-ровантажувальних робіт за допомогою автонавантажувача в приміщенні 
майстерні, що розташована по вул..Курчатова, буд.32-в в м. Рівне.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Фонд страхування від 
нещасних випадків: реєстраційний №14732 від 07 квітня 2009р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.
Я, директор ПП «ТЕХНО АРТ» Дроздюк Борис Дмитрович, цією декларацією 

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби -  навантажувач вилковий, модель CPCD15N-RG26. 
Рік виготовлення -  2015; декларація про відповідність № UA.TR.087.0082-16. Країна 
походження -  Китай. Придбаний 07.08.2018р. (Договір поставки № ДЕ-0000084 від 
07.08.2018р.). Автонавантажувачу присвоєно державний номерний знак Т01157ВК. 
(Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу -  Серія ВК №001218 , видане Управлінням 
Держпраці у Рівненській області 27 грудня 2018р).

Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить один чоловік. 
Інші відомості:

Дроздюк Борис Дмитрович - директор, відповідальний за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ з «Правил охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки» - протокол від 26.10.2018 №157 (посвідчення №5150-157- 
18)

Комерційний директор Патій Сергій Ростиславович -  відповідальний працівник, 
пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» з:

- «Законодавчих актів з охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки» -  протокол від 08.07.16 № 77 (посвідчення № 2200-77-16);

- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; «Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»; «Правил будови і безпечної



експлуатації підйомників» - протокол від 20.02.17 №43 (посвідчення №536-43-17);
Начальник технічного бюро Зуєв Олександр Дмитрович відповідальний працівник, 

пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» з:
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; «Системи 

стандартів безпеки праці ДЕНА.3.2.2-20092 -  протокол від 29.11.16 №153, 
посвідчення № 4658-153-16
Обов’язки інженера з охорони праці - виконує Білошицький Юрій Миколайович. 

Наказ № 6-к від 19.08.16.
Розроблено та затверджено наказом № 5від 17.06.2016р.:

-  Положення про службу охорони праці.
-  Положення про систему управління охороною праці.

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони
праці.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Інструкції з питань охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Наказом №03/оп від 22.02.2017р.створено постійно діючу комісію для перевірки знань 

з питань охорони праці. Голова комісії та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
в ДП «Рівненський ЕТЦ» .

Наказом № 6 від 02.08.2016р. призначено особу відповідальну за виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт -  комерційного директора Патій С.Р.

Наказом №5 від 30.11.2018р. призначено особу відповідальну за безпечну 
експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу -  комерційного 
директора Патій С.Р.

Наказом № 2 від 03.01.2019р. за автонавантажувачем закріплений працівник 
підприємства -  Трепачук А.В., який пройшов навчання у КЗ «Навчально- курсовий комбінат» 
Рівненської обласної ради за професією -  водій навантажувача. (Посвідчення №21401 від 
17.10.2018р.) Трепачук А.В. пройшов у ДП «Рівненський ЕТЦ» психофізіологічну експертизу 
і згідно з висновку №18-1695/23334 від 03.01.2019р.:

За своїми професійно важливими психофізіологічними якостями відповідає 
професійним вимогам до виконання робіт, пов’язаних з управлінням наземним, 
підземним, повітряним та водним транспортом.
Може бути допущений до виконання робіт, пов’язаних з управлінням 
наземним,підземним, повітряним та водним транспортом.

Працівник, зайнятий на роботах підвищеної небезпеки проходить відповідні інструктажі з 
охорони праці, навчання і перевірку знань з питань охорони праці.(Протокол №1 від 
03.01.2019р.)3аписи про проведення інструктажів робляться в журналі реєстрації 
інструктажів.

Працівник, зайнятий на роботах підвищеної небезпеки, забезпечений засобами
захисту та спецодягом.

Директор ПП «ТЕХНО АРД» 

і 201Йр. Дроздюк Б.Д.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб”єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці “_______” ________________2018р. №_________________

Управління Держпраці у Рівненській області І
З АР ЕЄ С ТР О ВА НО


