
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "І.К. Ініціатива"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

04212, м.Київ, вулиця Маршала Малиновського, будинок 15/3, офіс 111. код ЄДРПОУ 22884353
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________директор - Приймачук Степан Павлович, тел. +38 (0441 239-29-86
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________________stepan.priymachuk@toviniciativa.com.ua___________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

________Роботи виконуються на базових станціях мобільного зв’язку Гір АТ «ВФ Україна» ____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_______________________________ на території Рівненської області________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір страхування не укладався так

(найменування страхової компанії,
як на підприємстві відсутні об'єкти підвищеної небезпеки___________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,________________________ Приймачук Степан Павлович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні: зварювальні роботи/ручне 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

дугове зварювання).______ ____________ _____________________ ______________ ____________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

Кількість робочих місць 81, у тому числі на яких існує на яких існує підвищений ризик виникнення 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

травм -  32_____________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

Згіно договору оренди одне офісне приміщення та одне складськовиробниче приміщення; До
структури підприємства входять три вілліли і десять бригад__________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Особа, відповідальна за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
та промислової безпеки -  Приймачук Степан Павлович, контроль за проведенням заходів з питань 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
охорони праці покладено на інженера з охорони праці Лисого Віктора Анатолійовича. Наказом від 
27.12.2017 р. № 9/ОП/18 відповідальними особами за організацію та безпечне виконання робіт з

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
підвищеною небезпекою призначені:

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
головний інженер Хрульов Михайло Борисович, заступник головного інженера Рокун Микола 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Степанович, заступник головного інженера Мельник Анатолій Сергійович,
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виконроб Сікарчук Валерій Макарович, майстер Захарчук Андрій Анатолійович, майстер Куліш 
Олександр Іванович, майстер Левчцук Віктор Степанович, майстер Рачек Анатолій Михайлович, 
майстер Топоровський Юрій Олексійович, майстер Трусілов Павло Миколайович, виконроб Трут 
Роман Анатолійович, майстер Фесь Віктор Іванович, майстер Фесь Михайло Степанович, майстер 
Фіц Володимир Миколайович.
Наказом від 29.05.2017 № 26/ОП/17 переглянуті та затверджені положення про службу охорони 
праці та положення про систему управління охороною праці. Наказом від 16.06.2008р № 73-К 
створена служба охорони праці підприємства. Наказом від 31.03.2015 № 21-К призначено 
інженера з охорони праці Лисого В.А. Наказом від 29.05.2017 № 25/ОП/17 переглянуті та 
затверджені положення про навчання з питань охорони праці; Перелік посад і професій 
працівників які повинні проходити стажування на робочих місцях; Програми спеціального 
навчання з питань охорони праці для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки; 
Наказом від 29.05.2017 № 26/ОП/17 переглянуті та затверджені положення про розслідування та 
облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій та положення про медичний огляд 
працівників певних категорій; Наказом від 04.06.2014р. № ЗЗК/Г введено в дію положення про 
робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Наказом від 02,01,2019 р. № 
7/ОП/19 призначена комісія для перевірки знань з питань охорони праці у складі голова комісії - 
директор Приймачук Степан Павлович, заступник голови -  головний інженер Хрульов Михайло 
Борисович, члени комісії: інженер з охорони праці Лисий Віктор Анатолійович, відповідальний 
за електрогосподарство інженер-електрик Клімчук Андрій Володимирович, заступник головного 
інженера Мельник Анатолій Сергійович, провідний інженер Тітов Сергій Анатолійович.Члени 
комісії пройшли навчання та атестацію ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Кивський міжгалузевий 
інститут підвищення кваліфікації" та Державне підприємство "Волинський експертно-технічний 
центр Держпраці". Затверджений графік перевірки знань з питань охорони праці та проходження 
медоглядів на 2019 рік. Усі працівники, які допущені до виконання робіт з підвищеною 
небезпекою (роботи на висоті, верхолазні роботи, електрозварювальні роботи) пройшли первинне 
навчання в навачальних центрах. Чергове спеціальне навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці працівники проходять на підприємстві, результати яких оформляються 
протоколами.

Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві розроблені, 
затверджені та діють інструкції з охорони праці. Наказом від 29.05.2017р № 24/ОП/17 затверджені 
інструкції з охорони праці: №1 3 охорони праці для електрозварника ручного зварювання. №2 З 
охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, №3 3 охорони 
праці під час експлуатації ручного електроінструменту, №4 3 охорони праці для
електромонтажника, №5 3 охорони праці водіїв вантажо-пасажирського автомобіля, №8 3 охорони 
праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. №11 3 охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. №15 Працівникам, які відбувають у відрядження, №17 з охорони праці під час 
перевірки технічного стану автомобіля. Наказом від 11.01.2017р № 15/ОП/17 затверджена 
інструкція №19 Надання домедичної допомоги при нещасних випадках. Наказом від 26.06.2015р 
№ 18/ОЛ/15 затверджена інструкція № 20 3 пожежної безпеки.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту у 
встановленому порядку. Відповідно до НДАОП 0.00-1,15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, страхувальні засоби проходять випробування 1 раз на 6 місяців.
За наказом від 21.12.2018р №24/ОП/18 проведені випробування страхувальних засобів. За 
протоколом № 4/19 від 08 січня 2019р випробувань запобіжних поясів, визнані придатними:
Пояси монтажні 2ПБ інвентарні номери №1270, №1345, №1346; Пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К2 
інвентарні номери №1940, №1941, №1942, №1943, №1944, №1945, №1946, №1947, №1948, №1949, 
№1989, №1990. №1991, №1992, №1993, №2071, №2072

За протоколом № 5/19 від 09 січня 2019р випробувань запобіжних поясів визнані 
придатними: Пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 інвентарні номери №2073, №2074, №2075, №2076, 
№2077, №2109, №2110, №2112, Пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К2 інвентарні номери №2111, 
№2184, №2185, №2186, №2220, №2221, №2222. Пояси запобіжні лямкові БТ-5 інвентарні номери 
№2113, №2114, №2115. Протоколами №1/19 від 02,01,2019р, №2/19 від 03.01.2019р, №3/19 від 
03.01.2019 оформлені випробування строп з карабінами.



Підприємство забезпечено необхідною матеріально-технічною базою та нормативно-правовою базою 
необхідною для здійснення заявлених робіт підвищеної небезпеки. В TOB «І.К. Ініціатива» 
затверджені та діють: Положення про службу охорони праці. Положення про навчання з питань 
охорони прані. Положення про систему управління охороною праці. Положення про медичний огляд 
працівників певних категорій. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 
автотранспортних засобів. Закон України «Про охорону праці». ДБН А.3,2-2-2009 Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1,71-13 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. 
НПАОП 28.52-1,31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів. НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила 
експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). Порядок медичних оглядів працівників 
певних категорій. Наказ МОЗ від 21.05.07 р. №246. Порядок розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова КМУ № 1232 від 
30.11.11 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ____________________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

[Управління Держпраці у Рівненській області ,
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