
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця : ТОВ фірма «Проммонтажналадка», м.Рівне. вул.Будівельників,9 

Код ЄДРПОУ -  31126209, директор -  Дубин Володимир Петрович, тел. 60-98-00. 

адреса електронної пошти -  PMN100@ukr.net.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: по всій Україні.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

Я, Дубин Володимир Петрович

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:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м.

Кількість робочих місць на яких існує ризик виникнення травм при роботах, що виконуються на 
висоті понад 1,3м - чотири.

ТОВ фірма «Проммонтажналадка» розміщується в офісно-виробничому приміщенні в м.Рівне, 
по вул.Будівельників,9.

Інші відомості: Відповідальність за створення безпечних умов праці та виконання вимог 
законодавства та правил з охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт ( в т.ч. роботи, 
що виконуються на висоті понад 1,3м ) покладена на директора Дубича В.П. Пройшов навчання та 
перевірку знань:

- Закону України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення 
№ 729-27-17 (Протокол №27 від 10.03.2017р.)

- на IV-y групу з електробезпеки 15.03.2017р. Посвідчення № 2774-244.

- 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». Посвідчення № 630-19-19 (Протокол № 19 від 21.02.19р.).

- «Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій,теплових мереж і тепловикористовувальних установок». Посвідчення № 995-63-19 
(Протокол №63 від 11.03.19р.);

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» Посвідчення № 1011-35-19 
(Протокол №35 від 15.03.19р.);

- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Посвідчення № 1157-78-19
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(Протокол №78 від 18.03.19р.);
Відповідальною особою за електрогосподарство згідно наказу призначено директора Дубича В.П.

В.о. інженера з охорони праці Пальчевський Петро Іванович. Пройшов навчання та перевірку 
знань:

- на IV-y групу з електробезпеки 06.03.2017р. Протокол №29 від 06.03.19р.

- 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». Посвідчення № 630-19-19 (Протокол № 19 від 21.02.19р.).

- «Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій,теплових мереж і тепловикористовувальних установок». Посвідчення № 997-63-19 
(Протокол №63 від 11.03.19р.);

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» Посвідчення № 1027-35-19 
(Протокол №35 від 15.03.19р.);

- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» Посвідчення № 1159-78- 
19 (Протокол №78 від 18.03.19р.);

В ТОВ фірмі «Проммонтажналадка» створено службу охорони праці: згідно наказу №1-ОП від 
04.02.2019р. в.о. інженера з охорони праці призначено інженера з ПКР Пальчевського П.І., за цим 
наказом також створено:

1. Постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Дубич В.П.

члени комісії:

- в.о.інженера з охорони праці - Пальчевський П.І.

- інженер з налагоджування та випробування -  Калюкін Є.В.

2. Розроблено та затверджено відповідні положення:

- Положення про службу охорони праці;

- Положення про систему управління охороною праці;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- Програми навчання по охороні праці;

- Програми проведення інструктажів: вступного та на робочому місці

- Інструкції з охорони праці по професіях та за видами робіт (в т.ч. Інструкція з охорони праці 
№ 3 «Для роботи на висоті на риштуваннях,площадках підмощування та приставних драбинах») 
затверджені згідно наказу №1-ОП від 04.02.2019р.

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 (Протокол №1 та Протокол №2 від 08 
лютого 2019р.).



Запобіжні пояси випробовуються в лабораторії ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці. 
Працівники забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом та взуттям, засобами 
індивідуального захисту (окуляри захисні, захисні каски, запобіжні пояси, тощо).На підприємстві 
існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально методичне 
забезпечення.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Дубич В.П. 
(ініціали та прізвище)(підпис)

1 $  М  20/9 р.

органі Держпраці 20__р. №

Управління Держпраці у Рівненській області \
ЗАРЕЄСТРОВАНО

(посада, підпис)


