
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця:
Приватне підприємство «Рівне -  Флекс»
33027, м. Рівне, вул. Пухова, 17/187;
Вид діяльності за КВЕД — 8.12 Друкування іншої продукції.
ЄДРПОУ - 35504804;
Директор-Микола Михайлович Лівшук, моб.телефон - 0673622157
Адреса виробництва: 35304, Рівненська область, Рівненський район, с.Корнин, провулок 
Центральний, 5.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
дата прийняття на облік в державній реєстраційній службі ДР ЗДСС 15.10.2007.Серія свідоцтва - 
АГ. Номер свідоцтва - 963436. Організаційно - правова форма господарювання - 120 (приватне 
підприємство). Клас професійного ризику -7.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, директор ПП «Рівне- Флекс», Микола Михайлович Лівшук, цією декларацією під - 
тверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: 

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 8 чоловік.
Обладнання для друкування продукції розміщено в будівлі цеху виробництва.
Інші відомості:
Оксана Андріївна Нестерчук - інженер з охорони праці. Відповідальна за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ №5-ОП від 07.11.2017р.
Відповідальним працівником за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3м 
призначено начальника виробництва Анатолія Володимирович Матеяша.
Наказ №6-ОП від 09.03.2018р.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Наказ №1-ОП від 05.08.2017р.
Створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці.
Наказ № 2-ОП від 01.03.2018р.
Голова комісії - Микола Михайлович Лівшук, директор.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки
Посвідчення №4652-152-17 від 16.10.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 140/6 від 23.10.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол №140/1 від 03.11.2017р.
«Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» 

Протокол №299 від 05.11.2018р.
Член комісії - Оксана Андріївна Нестерчук, інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на 1У-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в ДП 
« Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.

Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 22 від 02.03.2017р.
- « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
«Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» 

Протокол №299 від 05.11.2018р.



Член комісії - Іван Віталійович Тетерук - механік (відповідальний за електрогосподарство). 
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У групу з електробезпеки.
Посвідчення №4663-152-17 від 16..11.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 140/6 від 23.10.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 140 від 27.10.2017р.
«Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» 

Протокол №299 від 05.11.2018р.
Член комісії - Анатолій Володимирович Матеяш, начальник виробництва.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У групу з електробезпеки
Посвідчення №4928-150-18 від 11.10.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 140/6 від 23.10.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 140 від 27.10.2017р.
«Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» 

Протокол №299 від 05.11.2018р
Наказом №6-ОП від 07.11.2017р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань охорони 
праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інст
руктажі і  питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів 
з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання й перевірку знань з 
питань охорони праці. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом та взуттям,засобами інди
відуального захисту (окуляри захисні, навушники,запобіжні пояси, тощо).
Експлуатаційна документація є в наявності.
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