
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНІК”. Юридична 

адреса : 33018, Рівненська область, м. Рівне, вул. Кременецька, буд. ЗО. 
Фізична адреса : 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд. 42. Код ЄДРПОУ: 
32881001, КВЕД: 41.20 -  Будівництво житлолих і нежитлових будівель 
(основний).
Директор — Ничипорець Валерій Лонгінович, телефон: (0362)28-26-71; 
E-m ail: texnik.ua@gmail.com . Місце виконання робіт -  Україна.

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії 
страхового полісу, номер і дата його видачі) — незастраховані.

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

Я, Ничипорець Валерій Лонгінович, 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, устатковання підвищеної 
небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм — 4.
Офісне приміщення, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Київська, 
буд. 42 — орендується.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, 

згідно наказу № 13/оп -  від 28.02.19, покладено на інженера з охорони 
праці - Воробйова О.В. який виконує обов'язки відповідального з 
охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, який пройшов 
навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення №3716-129-17 від 
13.10.2017 № 129/2 видане ДП "Рівненський ЕТЦ"., “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

mailto:exnik.ua@gmail.com


будівництві” посвідчення №3716-129/6-17 від 02.10.2017 № 129/6 
видане ДП "Рівненський ЕТЦ".

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 9/оп від 
11.02.19. інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці №13 “При роботах на висоті”.
Наказом № 9/оп від 11.02.19 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 видачі наряд-допусків; Журнал 
періодичного огляду тари; Журнал обліку та зберігання засобів 
захисту.

Наказом № 8 -  від 11.02.19 створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Ничипорець В.Л. (посвідчення №2968- 
105-16 від 13.09.2016 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про перевірку 
знань “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”).

Члени комісії -  директор технічний Бондар Є.Г. (посвідчення 
№2969-105-16 від 13.09.2016 № 105 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про 
перевірку знань “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”), та інженер з охорони праці 
Воробйов О.В. (посвідчення №3716-129-17 від 13.10.2017 № 129/2 
видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про перевірку знань Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього; 
посвідчення №3716-129/6-17 від 02.10.2017 № 129/6, “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”).

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці згідно протоколу №16 від 11.01.2019 р.

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на 
висоті згідно наказу №20/оп від 15.04.2019 призначено:

директора Пичипорця В.Л. (роботи електромонтажні);



технічного директора Бондара Є.Г. (роботи протипожежного 
призначення).

Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки призначено

директора Ничипорця В.Л., (роботи електромонтажні) 
згідно наказу №20/оп від 15.04.2019р.).

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння 
працівників з висоти (ремні монтерські, кігті монтерські, каски, 
огородження, знаки безпеки, металеві драбини). Ремні монтерські та 
кігті монтерські пройшли випробування у випробувальній лабораторії 
ДП “Рівненський ЕТЦ” (протокол до договору № ЕЦ-00001892 від 
29.03.2019). Драбинам проведено періодичне випробування статичним 
навантаженням у випробувальній лабораторії ПАТ “Українська 
залізниця” РФ “Львівська залізниця” виробничий підрозділ “Рівненська 
дистанція електропостачання Львівської залізниці” (протокол 
випробування від 21.05.2019 року № 1037).

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими 
актами з охорони праці.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці _____
______________ 20____ р. № _________ .

Управління Держпраці у Рівненській області
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