
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 

Найменування юридичної особи: ТО В «Екобрук»
Місцезнаходження юридичної особи: 330024,Рівненська область м.Рівне ,вул. 
Млинівська, 18
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 32936448 

ПрЬвище, ім 'я та по батькові керівника: Шнайдер Борис Юхимович 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
(0362) 61-09-19, Ekobmk2004@ukr.net
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 33024,Рівненська область 
м.Рівне ,вул Млинівська, 18
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ
«Страхова група» «ТАС» Договір № 00251268 від 21.ll.2018p.no 21.11.19.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Шнайдер Борис Юхимович — директор 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, а саме:

Технологічні транспортні засоби (п.5, дод 7) -2шт
Найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

тип або марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та /або експлуатуються (застосовується) без отримання 
відповідного дозволу: ___________________ ___________ ________
X»
п/п

Тип Марка Заводський
номер

Рік
виготов

лення

Країна
виробник

1. Автонавантажувач FD35 0103503487 2018р. Китай

2. Електронавантажувач N IC H IY U  FB25P -  75С 330 241 АС -6145 2008 р. Японія

Кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

При роботах на технологічних транспортних засобах - 2 роб. місця 
Кількість будівель і споруд (приміщень).
Адміністративний корпус -  1,
Будівля виробничого корпусу -1
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

-Цех по виробництву виробництву бруківки;
Інш і відомості:

На ТОВ «Екобрук» наказом № 1-ОП від 02.05.2019р. створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Романенка Петра Федоровича. Наказом № 2 від 02.05.2019р. затверджено положення 
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці на

mailto:Ekobmk2004@ukr.net


підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

Інформація про інструкції:
На ТОВ «Екобрук» розроблені та затверджені наказом керівника підприємства 

посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань охорони праці та 
відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з охорони праці по 
професіях згідно штатного розпису (№ 3-ОП від 03.05.2019р.)

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
реєстрації інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал 
перевірки, огляду та обліку 313, журнал технічного огляду навантажувачів. 
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

На ТОВ «Екобрук» працівники які допускаються до заявленого виду робіт 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи. 
Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, які затверджені наказом № 8-ОП від 08.05.2019р.

На підприємстві згідно наказу № 12 від 09.05.2019р. призначено особу 
відповідальну за справний технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувачів
-  директора Шнайдера Б.Ю.

Відповідно до наказу за № 8-ОП від 07.05.2019р. створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: директор -  Шнайдер П. Ф.
Члени комісії:
- Енергетик -  Генега П.К.
-  Інженер з охорони праці -  Романенко П. Ф.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - директор Шнайдер Борис Юхимович,пройшов навчання Закон 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього посвідчення 
№ 2192-72-19 від 24.05.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 77-2-19 від
17.01.2019р.ДІЇ група допуску з електробезпеки,Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт № 2089-69-19 від 22.05.2019 року.

Члени комісії:
Енергетик Генега Петро Корнелевич, пройшов навчання Закон України «Про 

охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 1190-48-17 
від 07.04.2017р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 5408-172-17від 17.01.2017р.,V група 
допуску з електробезпеки, Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт 
№ 2074-69-19 від 22.05.2019 року.

Інженер з охорони праці Романенко Петро Федорович, пройшов навчання Закон 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 
281-8-19 від 31.01.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 5467-14-48 від 
07.09.2017р.,IV група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно 
розвантажувальних робіт № 2075-69-19 від 22.05..2019 року.



Експлуатаційна документація:
В ТОВ «Екобрук» технологічні транспортні засоби зареєстровані відповідно до 

вимог нормативно правових актів з охорони праці, пройшли державний технічний
огляд -

Електронавангажувач NICEtlYU FB25P -  75С 330 -  04.06.2019 року (ДП 
Тернопільський ЕТЦ),

Автонавантажувач FD35 -14.03.2019 року (ДП рівненський ЕТЦ)
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання 

та перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 7 від 08.05.2019року) мають 
відповідну кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки 
позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «Екобрук» працівники, які працюють на роботах з підвищеною 

небезпекою , згідно наказу № 10 від 10.01.2019р. забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям (костюм бавовняний, черевики шкіряні,рукавиці комбіновані) та 
засобами індивідуального захисту (каска, сигнальний жилет) відповідно до 
особистої картки обліку та «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

Шнайдер Б.Ю.

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

» 20__р. №_


