
Декларація

відповідальності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Виробниче товариство з обмеженою відповідальністю 
“Кантар”

Україна, 33018 Рівненська обл., м.Рівне вул. Курчатова, 16а, код згідно з ЄДРПОУ 
21096866, Директор Тимошицький Олександр Володимирович. Тел. (0362) 46-09-41, ^ олу
-  капіаг@і.иа ІПН 210968617163.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатація (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — об”єкти замовників на території 
України.

Інформація про наявність договору страхування цівільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - поліс Серія 220/02-НР№ 
175/000190000004, виданий Рівненською дирекцією ПАТ «Українська пожежно-страхова 
компанія» від 06.06.2019р. Строк дії -  один рік.

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

Я, директор ВТОВ ’’Кантар”, Тимошицький Олександр Володимирович, 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

-Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах.

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій.

- Зварювальні роботи.

ВТОВ «Кантар» має в своєму розпорядженні виробничу базу, складське приміщення, 
побутове приміщення, душ, санвузол. Достатню кількість ручного електроінструменту та 
електрозварювального обладнання

Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить шість чоловік.



Інші відомості:

Тимошицький Олександр Володимирович — директор, відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказ №5/1 від 20. 
02. 2014р.

Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки до 1 ОООв 31.10.2016р. 
В ДП ’’Рівенський ЕТЦ” Посвідчення №2613-76

Пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський ЕТЦ”:

- Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. 
Посвідчення №4108-135-16. Протокол №135 від 03.11.16.

- “Правил безпеки систем газопостачання України”,“Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском ”, “Правил будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів”, “Правил будови і безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів”, Посвідчення №4108-135/в-16. Протокол №135-в від 
03.11.16.

- “Правил безпечної 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 №4108-135/6-16. 
Протокол №135-6 від 31.10.16.

- ’’Правил будови і безпечної експлуатації котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа, 
водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115град.С”, 
“Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води”, ДБН В.2.5.- 
20-2001 ’’Еазопостачання”. Посвідчення №4108-135/д-16. Протокол №135-д, від 03.11.16.

Сергійчук Ярослав Петрович — відповідальний працівник за виконання робіт підвищеної 
небезпеки Наказ №11/3 від 03.03.2018р.

Пройшов навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки до ІОООв, протокол 
від 26.03.2018.

- “Правил безпеки систем газопостачання України” та правил виконання газонебезпечних 
робіт. “Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів”. “Правил будови і безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів”,

Посвідчення №1178-36/в-18. Протокол №36/в від 30.03.2018.

- “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил безпечної роботи з 
інструментом та пристроями”, ДБНА.3.2-2-2009, “Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”.

Посвідчення №1178-36/6-18. Протокол №445 від 26.03.2018.

- Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. 

Посвідчення №1178-36-18. Протокол №36 від 30.03.2018.



Обов’язки інженера з охорони праці виконує Білошицький Юрій Миколайович.

Наказ №30/1 від 01.07.2011р.

Розроблено та затверджено наказом №12 від 23.04.2018р.

• Положення про службу охорони праці.
• Положення про систему управління охороною праці.
• Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань 

охорони праці.
• Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних 

робіт при спорудженні систем газопостачання

Наказом №15 від 31.05.2018р., та наказом №4 від 12.02.2019р. затверджено та введено в 
дію Інструкції з питань охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Наказом №4/3 від14.02.2019р. затверджено тематичні та навчально-методичні плани для 
навчання працівників з питань охорони праці. Розроблено тестові білети з перевірки 
знань. В офісі підприємства обладнаний куточок з охорони праці де проводиться вступний 
інструктаж.

Наказом №4/4 від 14.02.2019р.створено постійно діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці. Протокол №18 від 03.09.2018р.

Запис про проведення інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів.

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на діюче 
електрозварювальне обладнання та ручний електроінструмент. Це обладнання проходить 
періодичну перевірку в спеціалізованій установі на відповідність вимогам з безпечної 
його експлуатації

Працівники, підприємства забезпечені спецодягом, взуттям та засобами індивідуального 
захисту згідно з вимогами діючого законодавства, (наказ №12/1 від 24.04.2018р.),а саме: 
костюм брезентовий -  4 од.; костюм бавовняний -  6 од.; чоботи кірзові -  6 пар; куртка 
утеплена -  б од; щиток для зварника -  4 од; окуляри захисні прозорі -  6 од; окуляри 
захисні Г-2 -  4 од; окуляри захисні С-2; чоботи резинові -  6 пар; каска захисна з 
підшоломником (виробник «Промсіз») -  6 од.; рукавиці брезентові -  6 пар; рукавиці 
трикотажні -  6 пар; рукавиці резинові діелектричні -  2 пари; боти захисні діелектричні -  1 
пара; комплект інструмента з діелектричними рукоятками (входить 10 од. інструмента); 
індикатор-показчик напруги -  2 од. Крім зазначеного в наявності є: драбина алюмінієва 
приставна Зм -  1 од.; драбинка (стрем’янка) -  1 од.; пояс запобіжний безлямковий 2ПБ2 з 
цепним стропом -  1 од.; пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом -  1 од.; страху
вальна мотузка 30м -  2 од.; аптечка індивідуальна -  6 од.; попереджувальні знаки та 
надписи, всього 10 од.; огороджуючи бар’єри (довжиною від 1 м до Зм), всього 10 од.

Запобіжні пояси та драбини випробувано в лабораторії ДП “Рівненський експертно- 
технічний центр” Протокол №680/19 від 15.05.2019р. та № 670/19 від 15.04.2019р. 
відповідно



Нормативно-правова документація з охорони праці, а саме закони, постанови, стандарти, 
будівельні норми та правила а також технічна документація підприємства знаходяться на 
електронних носіях та в паперовому вигляді.(За основу взятий «Показник нормативно- 
правових актів з охорони праці станом на 16 січня 2019року».)

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою документацією, що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час виконання робіт.

Тимошицький О.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці 2 0  р . №

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Л б . 2 0 ^ р .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


