
Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічноі бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Белсім-Електро» ,33009 ,м.Рівне , вул.Біла 53-В ; код платника податків згідно 
ЄДРПОУ 34388125 ; код виду діяльності згідно з КВЕД 43.21

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки : Україна;

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування можливої шкоди:
страхова компанія приватне акціонерне товариство «Страхова група«ТАС» , договір 

№095.09.08 від 07 березня 2019 , термін діі договору до 07.03.2020р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
не проводилась

Я ,Берник Микола Іванович , цією Декларацією підтверджую відповідальність 
матеріально-технічноі бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промисловоі безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та (або експлуатації / застосування) таких машин ,механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

-  Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В;
-  Роботи , що виконуються на висоті понад 1,3метра.

Кількість робочих місць : 4 робочих місця.

Наявність виробничої бази: Власна виробнича база в тому числі; 
офісні приміщення - 125.1кв.м ,виробничі приміщення -  104.5кв.м , складські 
приміщення - 210.8кв.м , побутові приміщення -  51.6 кв.м .Свідоцтво про право 
власності №3039771 від 27.04.2013р

Інші відомості:

-Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому- 
директор фірми Берник М .І., пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рів
ненський ЕТЦ» Управління Держпраці в Рівненській області з Закону Украіни 

«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього протокол №80 від 
09.06.2017року ,посвідчення №2132-80-17 , посвідчення по електробезпеці 
№3542-108-18, протокол №108 від 15серпня 2018р ,Угрупа до 1000В і вище,



«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» , «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ,ДБН 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві» , 
посвідчення 4662-153-16 ,протокол №153/16 від 30,01.17р.;
-Відповідальний за електрогосподарство -  директор фірми Берник М.І. 
наказ №4/оп від 17 січня 2019р , пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці в Рівненській області 
-Відповідальний за видачу наряд-допуску на виконання робіт підвищеноі небезпекі 
директор Берник М.І., наказ №5а/оп віді 8.01.19р директор фірми пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці в 
Рівненській області;
-Відповідальний за безпечне виконання робіт по монтажу, ремонту, реконструк
ції електроустановок, електрообладнання Берник М.І. -  наказ №35/оп 
від 29 жовтня 2018року пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ; 
-Відповідальний за проведення електромонтажних робіт на висоті директор 
Берник М.І. наказ №34/оп від23 жовтня 2018року;
- Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електроінструменту, 
електрообладнання на фірмі технічний директор Ковалевич О.В.. наказ № 32/оп ві 
15.10.2018р
посвідчення з електробезпеки №588-19а-18 ,протокол від 06.03.19р 
1У група до ЮООв і. вище, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» , посвідчення №588-19/6-18,протокол №19/6 від 19.02.2018р. 
-технічний директор Ковалевич О.В.. пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ: Закону Украіни «Про охорону праці» протокол №19 від 
23.02.2018р, посвідчення №588-19-18 ,

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ,
ДБН 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» , посвідчення №588-19/6-18 ,протокол №19Б від19,02.18р.; 

«Правил охорони прац під час вантажно-розвантажувальних робіт» -посвідчення 
- інженер з охорони праці Ковпак Л.І
пройшла навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 

Держпраці в Рівненській області з Закону Украіни «Про охорону праці» та нормативне 
правових актів до нього протокол №70 від 16.06.20Іброку ,посвідчення №1971-70-16 , 
посвідчення по електробезпеці №2702-99-17, протокол від Юсерпня 2017р ,ІУгрупа до 
ЮООВ і вище,

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» , «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ,ДБН 3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві» , посвідчення 1971- 
70/6-16 ,протокол №70-6 від 13,06.16р.;
«Правил будови і безпечноі експлуатації вантажопідіймальних кранів»,
«Правил будови і безпечноі експлуатаціі підйомників» , «Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт» -посвідчення №-19 ,протокол №70-в від 
16.03.19р.

-Наявність служби охорони праці: в фірмі створено службу охорони праці.



Функціі служби охорони праці згідно наказу №31\оп віді 1.10.2018р покладено 
на інженера з охорони праці Ковпак Л.І.

-Інформація про інструкції з питань охорони праці:

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професія 
та видам робіт наказ №23/оп від 30.05.18р.

-Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

Наказом №14/оп від 24.01.19р створена комісія по перевірці знань працівників 
з питань охорони праці, у складі:

Г олова комісіі -
директор Берник М .І.,, пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ) 
Управління Держпраці в Рівненській області з Закону Украіни «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього протокол №80 від 09.06.2017року посвідчення 
№2132-80-17 , пожежноі безпеки,посвідчення 16 №000876 від30.09.16р.

Члени комісіі:
- технічний директор Ковалевич О.В., протокол №137 від13.10.2017р, посвідчення 
№4075-137-17 ;
- інженер з охорони праці, протокол №70 від 16.06.20Іброку ,посвідчення №1971-70-Е

Наказом №28/оп від 16.08.18р створена комісія по перевірці знань по електро
безпеці , у складі:

Голова комісіі:
-Берник М.І. -  директор ,група допуску У до 1000В і вище, посвідчення №3542-18, 

протокол №108 від 15.08.18р;
Члени комісіі:

-Ковалевич О.В -  майстер, група допуску ІУ до 10000В і вище ,посвідчення №2443-81- 
15 , протокол від 06.03.19р.;

-Ковпак Л.І. -інженер з охорони праці, група допуску ІУ до 1000В і вище , посвідчен
ня №2702 -00-17 ,протокол №104 від 10.08.17р.

Працівники професій підвищеної небезпеки згідно вимог «Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» 
проходять щорічне навчання та перевірку знань згідно затвердженого на підприємстві 
графіка на ТОВ «Белсім-Електро». З працівниками підприємства проводяться 
наступні інструктажі з охорони праці : вступний, первинний ,повторний , позаплано
вий , цільовий та інструктаж на робочому місці. Протокол перевірки знань з 
електробезпеки електромонтажників №31 від 27.08.18р.та №32 від 06.09.18р 
В наявності «Положення про систему управління охорони праці» , а також ведуться 
журнали вступного інструктажу , журнал інструктажу на робочому місці,журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праг 
журнал обліку та зберігання засобів захисту, журнал обліку ,перевірки та випробуванні



електроінструменту, трансформаторів
Наказом №25/оп від 22.08.2017р на підприємстві затверджено та введено у дію 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці» , затверджені Програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань 
охорони праці та електробезпеки.

Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорта та інша документація 
на обладнання ,машини, механізми електроінструменти , відповідні електричні схеми, 
однолінійні схеми.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом , спецвзуттям і засобами індивідуального захисту та 
електрозахисними засобами , згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів: 
діелектричні рукавички , діелектричні боти, діелектричні коврики ,показники 
напруги 6-20кВ ,1кВ, покажчики напруги для фазування до 10 кВ, інструмент з 
ізольованим покриттям ,переносні заземлення електровимірювальні кліщі до 1 кВ, 
запобіжні пояса ,металічні драбини. Протоколи випробування засобів захисту,електро
інструментів:
№988./1 -988/9,989,990,991992 від 11.10.2018р.

Нормативно-правова.матеріально-технічна база:

Нормативно-правова ,матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі, 
наявні інструкції з ОП на роботи з застосуванням ручного електрифікованого 
інструменту ,інструкція з ОП для монтерів з ремонту і обслуговуванню електроуста
новок , інструкція з ОП під час виконання електромонтажних робіт в діючих 
електроустановках ,інструкція з ОП на роботи по монтажу розподільних пристроїв, 
інструкція з ОП при монтажі кабельних мереж, інструкція з ОП при монтажі контуру 
заземлення , інструкція по ОП при роботі з застосуванням переносних драбин, 
інструкція по ОП при виконанні робіт на висоті.,інструкція з ОП під час виконання 
електромонтажних робіт на діючих підприємствах, інструкція з ОП під час вико
нання робіт із з,єднання і закінцювання силових кабелів

Берник М.І.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці______________2019р №______________
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_(посада, підпис)


