
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроспецмонтаж»
33016, м. Рівне, вул. Будівельників,?; тел/факс 24-63-51;
Вид діяльності за КВЕД: 45.21- Будівництво трубопроводів 
Р/р -26001139238
Банк - ПАТ АБ « Укргазбанк» м. Київ
МФО -320478
Код ЄДРПОУ - 00910699
ІПН - 009106917169
Свідоцтво платника ПДВ -№  100235379
Місце виконання робіт -  в межах Рівненської області.
Дата реєстрації в ДР ЗДСС 18.01.1992року. Реєстраційний номер платника єдиного 
внеску № 1717019-1077.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня.
Я, директор ТОВ « Рівнеагроспецмонтаж», Роман Дмитрович Мельник, цією деклараці
єю підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам зако
нодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: 
- роботи в діючих електроустановках напругою понад ЮООв та в зонах дії струму 
високої частоти;
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 3 чоловік. 
Трансформаторна підстанція ТП-307 напругою понад ЮООв розміщена на території 
підприємства та призначена для забезпечення електроенергією будівель та споруд. 
Інші відомості:
Роман Дмитрович Мельник -  директор. Пройшов навчання та перевірку знань Закону 
України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього.
Протокол №48 від 07.04.2017р.
Олег Павлович Заремба -  головний інженер. Відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ №15-ОП від 06.04.2018р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1 V-y групу з електробезпеки 28.02.2019р. 
в ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання:
- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 

гігієни праці та електробезпеки
Протокол № 20/2 від 02.03.2018р.
- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промисло
ва безпека в будівництві»

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

Протокол № 20/6 від 19.02.2018р.
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол №20/в від 23.02.2018р.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на lV-y групу з електробезпеки 27.02.2017р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Посвідчення №587-22/а-17 від 27.02.2017р. видане 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.
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві»
- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол № 27-ж від 02.03.2017р.

Ігор Григорович Давидович -  головний енергетик.
Пройшов навчання та перевірку знань на У групу з електробезпеки 28.02.2019р. 
Посвідчення №586-22 від 27.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 27-в від 02.03.2017р.
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 22 від 02.03.2017р.
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол № 27- ж від 02.03.2017року.
Наказом №1-ОП від 01.02.2018р. Ігор Григорович Давидович призначений особою 
відповідальною за електрогосподарство.
Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, 
допускачів, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку 
поточної експлуатації, визначені особою відповідальною за електрогосподарство і 
затверджені директором підприємства.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Відповідно до штатного розпису та згідно наказу №21 від 07.10.2009р. інженером з охоро
ни праці призначено Нестерчук Оксану Андріївну.
Розроблено та затверджено наказом:
-Положення про службу охорони праці 
-Положення про систему управління охороною праці
-Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
-Положення про енергетичну службу
-Положення про організацію та проведення оперативного контролю за станом охорони 
праці
Наказом затверджено та введено в дію Інструкції з питань охорони праці по професіях та 
за видами робіт.
Наказом створено постійно діючу комісію для перевірки знань з питань охорони праці. 
Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі з 
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.
Запобіжні пояси випробовуються в лабораторії ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Працівники забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом та взуттям, засобами індивідуаль-



ного захисту (окуляри захисні, захисні каски, запобіжні пояси, тощо).
Відповідно до вимог Правил експлуатації електрозахисних засобів під час обслуговування елект

роустановок застосовуються основні та додаткові засоби захисту від ураження електричним 
струмом.
Усі електрозахисті засоби, що перебувають в експлуатації мають інвентарні номери, за винятком 
захисних касок, діелектричних килимів, ізолювальних підставок, плакатів і знаків безпеки, захис
них огороджень а також штанг,що застосовують для перенесення й вирівнювання потенціалу.
У підрозділі, де використовуються засоби захисту,ведеться Журнал обліку та зберігання засобів 
захисту. Засоби захисту,видані для індивідуального користування , також реєструються в журналі. 
Засоби захисту, крім ізолювальних підставок, діелектричних килимів, переносних заземлень,за
хисних огороджень, плакатів і знаків безпеки, випробовуються згідно з нормами експлуатаційних 
випробувань.
Експлуатаційна документація є в наявності.


