
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Склоресурс», 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул.Семидубська 105, код 
ЄДРПОУ: 34629505, КВЕД: 23.12 -  Формування й оброблення листового скла, телефон: 
0365628283. Генеральний директор: Кірічук Олександр Михайлович.

Місце виконання робіт -  Україна.
В товаристві з обмеженою відповідальністю «Склоресурс», відсутня інформація 

про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Кірічук Олександр Михайлович, 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, та право експлуатації 
технологічних транспортних засобів, а саме:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість працівників зайнятих на роботах -  5 чоловік. Роботи на висоті понад 1,3 

метри при необхідності виконують слюсар КВПіА, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустановок. За безпечну експлуатацію обладнання при виконанні 
цих робіт призначений енергетик Папп В.В. (наказ №24-ОС від 16.04.2019р.), котрий 
пройшов навчання в Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті.

На території підприємства знаходяться будівлі і споруди:
а) адмінкорпус;
б) цех по виготовленню склопакетів;
в) контрольно-пропускних пункт;
г) водонапірна башня;
д) пожежне водоймище.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці згідно наказу №3 від 10.11.2006р. Функції служби 

охорони праці, згідно наказу № 214 від 15.08.2017р., покладено на начальника відділу ОП 
Магель О.М., яка пройшла навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону 
праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №3727-129-17 від 05.10.2017р. 
«Правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки», «Правила експлуатації, 
виробничі інструкції» посвідчення №3727-129-17 (протокол №56) від 17.05.2018р., 
«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" посвідчення №3727-129/6-17 від 
02.10.2017р., «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» посвідчення №3727- 
129/г-17 від 05.10.2017р. видані ДП "Рівненським ЕТЦ".

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу №19 від 12.07.2018р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом №44 від 01.12.2015р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці».

Є в наявності та ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу»; «Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації



інструкцій з охорони праці на підприємстві»; «Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями»; «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»; «Журнал 
протоколів перевірки знань».

Наказом №32-ОС від 30.05.2019р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  технічний директор Яроцький Р.І. (посвідчення №3670-112-18 від 
17.08.2018р. про перевірку знань «законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки»; посвідчення №3345- 
240-16 від 28.09.2016р. «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»; посвідчення №2149-74- 15(протокол №99) від 26.07.2018р. «Правила, 
інструкції з охорони праці і техніки безпеки», «Правила експлуатації, виробничі 
інструкції»; посвідчення №2385-83-16 від 22,07.2016р. «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; посвідчення №2663-94-16 від 18.08.16р. «Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правил будови і безпечної 
експлуатації підйомників», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», "). Посвідчення №2046-130-19 «Правила ТБ і ВС в промисловості будівельних 
матеріалів» від 17.05.2019 №130. Посвідчення №2108-70-19 від 22.05.19 р №70 «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» видані ДП "Рівненський ЕТЦ 

Члени комісії:
-  начальник відділу ОП Магель О.М. (посвідчення №3727-129-17 від 05.10.2017р. 

про перевірку знань з Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів 
до нього; посвідчення №3727-129-17 від 17.05.2018р. «Правила, інструкції з охорони праці 
і техніки безпеки», «Правила експлуатації, виробничі інструкції»; посвідчення №3727- 
129/6-17 від 02.10.2017р. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»; посвідчення №3727-129/г-17 від 05.10.2017р. «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті», посвідчення №2100-70-19 від22.05.19р. №70 «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,посвідчення №2047-130-19 від 
17.05.19 №130 «Правил ТБ і ВС промисловості і будівельних матеріалів» видані ДП 
"Рівненський ЕТЦ");

- Енергетик Папп В.В. (посвідчення №2182-72-19 від 24.05.19 р. №72 про перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт в електроустановках 

напругою понад 1000В (до 1 ОкВ) та робіт на висоті, видачу наряд-допусків при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки згідно наказу №24-ОС від 16.04.2019р. призначено енергетика 
Папп В.В. (посвідчення №3588 (протокол №27) від 30.05.2018р. «Правила безпеки, 
інструкції з охорони праці», «Правила експлуатації, виробничі інструкції», «Правил 
пожежної безпеки», видане ТзОВ «Луцький навчальний центр; посвідчення №1153 від 
23.05.2018р. пройшов навчання і перевірку знань «Правил охорони праці під час 
експлуатації ВПК, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; посвідчення 
№1063 від 17.03.2016р. про перевірку знань законодавчих і нормативних актів з охорони 
праці, галузевих Правил пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, газового 
господарства, котлонагляду; «Правил безпеки системи газопостачання», видані 
Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом).

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти 
(пояси запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки, металеві драбини). Пояси запобіжні



пройшли випробування у випробувальній лабораторії ТОВ "Елвіс" (протокол №34 від 
28.01.2019р.). Драбинам проведено періодичне випробування статичним навантаженням 
(протокол випробування від 20.02.2019 року №02). Всі засоби захисту зареєстровані в 
„Журналі обліку засобів індивідуального захисту ”.

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 забезпечені, згідно діючих норм, спеціальним одягом та взуттям, 
засобами індивідуального захисту (окуляри захисні, каски, запобіжні пояси, тощо).

Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному
обсязі.

нии
О.М. Кірічук

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_________________ 20__ р. № ______ .
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