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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Назва суб 'єкта господарювання: - ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»
Юридична адреса: - 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 19/ оф.318 
Поштова адреса: - 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 19/ оф.318 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: - 37829831

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання 

Директор: Буратчук Юрій Дмитрович

Телефон, адреса електронної пошти: (096) 775 6996, (067) 661 98-58, incomsystem@ukr.net

Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : Місце (адреса) виконання робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатаиії (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки : - Виконання будівельно-монтажних робіт -  Україна
Інформаиія про наявність договору страхування иивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній.
Інформаиія про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит не проводився.

Я, директор, Буратчук Юрій Дмитрович — цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких, існує підвищений ризик виникнення травм на 
підприємстві -  2 місця.

Підприємство орендує офісне приміщення по вул.Д.Галицького,19, м. Рівне.
Виробничих будівель, споруд та обєктів на підприємстві немає. При наявності угоди на виконання 
робіт вони виконуються на виробничих площах замовника цих робіт 

Інші відомості:
Директор Буратчук Юрій Дмитрович пройшов навчання в ДП «Рівненський 

Експертно-Технічний Центр» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці в Рівненській обл. з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, гігієни праці та 
електробезпеки - посвідчення № 2311-88-17, протокол від 02.03.18 №88/4-17.

На підприємстві створено службу охорони праці. Згідно наказу №1/ОП/2019 від 01.03.2019р 
функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Медведського Володимира 
Леонідовича, який пройшов навчання в ДП «Рівненський Експертно-Технічний Центр» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці в Рівненській обл. з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього - посвідчення № 3928-120-18, протокол від 07.09.2018 №120. 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» . «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» - посвідчення №3928-120/6-18, протокол від 
03.09.2018 №120/6., «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 
робіт, «Правил охорони праці при експлуатації посудин, що працюють під тиском », «Правил
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охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час зварювання металів» - посвідчення № 
3928-120/в-18, протокол від 07.09.18 №120/в., підтверджена V група з електробезпеки до та понад 
1000В -  перевірка 03.09.2018 р., посвідчення №3928-120/а-18

Деркач Олександр Миколайович -  електрозварник ручного зварювання, пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в постійно-діючій комісії ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ» по 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол - №1/19 від 25.03.2019р. Пройшов 
навчання та перевірку знань на підприємстві з ПБЕЕС, ПТЕЕ, ПУЕ, ДНАОП 1.1.10-1.07-01, протокол 
- №2/19 від 25.03.2019р., присвоєно II групу з електробезпеки. Пройшов медогляд в КЗ «ЦЕНТР 
ПМСД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» Рівненської міської ради -  медична довідка від 08.02.2018, придатний до 
роботи за професією електрогазозварник та робіт на висоті, психіатричний огляд -  Серія 10ААЕ 
№494771, наркологічний огляд - Серія 10ААЕ №417299. Диплом електрогазозварника №366 від 5 
липня 1994 року СПТУ №38 м. Рівне.

На підприємстві ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці, наказ №1/2016 від 16.03.2016 р.
- Положення про систему управління охороною праці, наказ №2/ОП/2016 від 28.03.2016 р.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 

наказ №3/ОП/2016 від 04.04.2016 р.
- Положення про забезпечення працівників спецодягом, наказ №4/ОП/2016 від 07.04.2016 р. 
Наказом №7/ОП/2016 від 18.04.2016р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці

які діють на ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»:
-Інструкція з охорони праці №1-ОП вступний інструктаж для працівників підприємства
- Інструкція з охорони праці №2-ОП для електрозварника ручного зварювання 
-Інструкція з охорони праці №3-ОП для працівників адміністративного персоналу 
-Інструкція з охорони праці №4-ОП для слюсаря з виготовлення вузлів та деталей

санітарно-технічних систем
Наказом №3/ОП/2019 від 12.03.2019р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці:
- Інструкція з охорони праці №5-ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;
- Інструкція з охорони праці №6-ОП під ьчас виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці №7-ОП з надання першої долікарської допомоги;
- Інструкція з охорони праці №8-ОП при виконанні робіт з риштувань та підмостів.
Наказом №8/ОП/2016 від 25.04.2016р. затверджено і введено в дію інструкції з пожежної без

пеки які дію'ґь на ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»:
-Інструкція №1-ПБ про заходи пожежної безпеки на підприємстві
- Інструкція №2-ПБ про заходи пожежної безпеки у офісі на підприємстві 
-Інструкція №3-ПБ з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт 
На підприємстві ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- Журнал протоколів перевірки знань посадових осіб з електробезпеки;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку і реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації видачі 313 та спецодягу.
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Відповідно до ст18 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві організовано 
навчання та перевірка знань працівників під час прийняття на роботу та в процесі роботи з 
урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Для перевірки знань з питань охорони праці створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань працівників підприємства, наказ №4/ОП/2019 від 22.03.2019р. Головою комісії призначено 
директора Буратчука Юрія Дмитровича. Членами комісії призначено інженера з охорони праці 
Медведського В.Л. та головного інженера проекту Буратчук Л.М. Голова та члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань по Закону України «Про охорону праці та нормативних актах до нього» в 
комісії Управління Держпраці в Рівненській області.

На підприємстві з усіма працівниками, прийнятими на тимчасову або постійну роботу, 
проводиться вступний інструктаж інженером з охорони праці, первинний інструктаж на робочому 
місці та повторні інструктажі безпосереднім керівником робіт в терміни, визначені Положенням про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Зокрема, 
електрозварювальник Деркач О.М., пройшов первинний інструктаж 16.10.2017р, повторні 
інструктажі проводяться Іраз/Зміс.
Наказом №1/ОП/2018 від 16.01.2018р. затверджено «Перелік робіт з підвищеною небезпекою для 
виконання яких необхідно видавати наряд-допуск», в якому зазначені роботи на висоті понад 1,3м..

Наказом №2/ОП/2018 від 16.01.2018р. призначено відповідального за видачу наряд-допусків 
при виконанні робіт з підвищеною небезпекою директора Буратчука Ю. Д.

В наряді-допуску визначаються працівники, відповідальні за безпечне виконання робіт на 
висоті понад 1,3м. згідно п.1.12 Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті.

Наказом №5/ОП/2019 від 22.03.2019р. обовязки відповідального за виконання робіт на висоті 
покладено на директора Буратчука Ю.Д., який пройшов перевірку знань Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті Для виконання монтажних робіт та ремонтно-експлуатаційних робіт 
підприємство забезпечено приставними драбинами, стрем’янками. Перед допуском в експлуатацію 
драбин, стрем’янок, а також в період експлуатації проходять випробування згідно з нормами 
випробувань, складаються відповідні акти випробувань. Працівники підприємства проходять 
попередній та періодичний медичний огляд згідно законодавства. А працівники, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки проходять психофізіологічну експертизу. Всі працівники підприємства 
відповідно посадам забезпечені засобами індивідуального захисту: рукавиці, респіратори, каски, 
захисні окуляри, захисні маски, маска зварювальника, діелектричні рукавиці та боти, наказ 
№1/ОП/2017 від 06 вересня 2017 р. «Про затвердження норм видачі 313 та спецодягу».

ТОВ «ШКОМСИСТЕМ» забезпечене нормативно-правовими документами з питань охорони 
праці в повному обсязі, зокрема: Правила охорони праці під час зварювання металів; Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правила охорони праці при експлуатації посудин, 
які працюють під тиском,; Правила безіщ*й^^85кмуаташї електроустановок споживачів та інші.

Директор ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ>:

М.П.

2019 р.

Буратчук Юрій Дмитрович

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держпраці в 
Рівненській області.

2019 р. №_
І Управління Держпраці у  Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
від« 2 0 /^ р

(посада, підпис)


