
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ “МАЯК”», 35306, Рівненська обл., Ріненський район, с.Колоденка, 
вул.Польова,17, код ЄДРПОУ 41042403, директор -  Гах Олег Васильович, тел. 
(0362) 28-15-81, 28-94-23, E-mail: office(@bmmayak.com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
(застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки; м. Рівне вул. 
Київська,98.
Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди; працівники застраховані у Рівненському відділенні 
виконавчої дирекції «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та црофесійних захворювань України».
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

я, Гах Олег Васильович, цією декларацією цідтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:

1. Технологічні транспортні засоби (п.12 у додатку 7):
-  Автонавантажувач TAYOTA 62-8RFD30, ідент. №62-8FD30-41486, 

присвоєно державний номерний знак ТО1120ВК, дата випуску 
2013р. Японія.

-  Електронавантажувач Jungheinrich EFG 220, ідент.№ЕК 393493,
присвоєно державний номерний знак ТОЇ 119ВК,дата випуску 
2009р., Німеччина;

-  Електронавантажувач Jungheinrich EFG 220, ідент.№ЕН 415148,
присвоєно державний номерний знак Т01271ВК,дата випуску 
2011р., Німеччина:

-  Електронавантажувач Jungheinrich EFG 216К, ідент.№ЕН430048,
присвоєно державний номерний знак Т01255ВК,дата випуску 
2011р., Німеччина;

-  Електронавантажувач Jungheinrich EFG 218К, ідент.№ЕМ460413,
присвоєно державний номерний знак Т01254ВК,дата випуску 
2013р., Німеччина;

-  Автонавантажувач Mitsubishi FD14T-F16D, ідент.№Е16Р-34010,
присвоєно державний номерний знак ТО1260ВК, дата випуску 
2009р., Японія;



-  Автонавантажувач Mitsubishi FD10T-F16D, ідент.№Р16Р-04016
присвоєно державний номерний знак Т01261ВК., дата випуску 
2009р., Японія;

-  Автонавантажувач Mitsubishi FD15NT, ідент.№Р16Р-51844, присвоєно 
державний номерний знак Т01253ВК, дата випуску - 2007р., Японія;

Кількість робочих місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  12, кількість працівників -  12, знаходяться на території 
підприємства.

Інші відомості:
Директор товариства Гах О.В. пройшов навчання в РЕТЦ Держпраці та 

виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від 
31.03.2019р. № 78.

Функції служби охорони праці, згідно наказу № 31-ОП від 03.03.2020р. 
покладено: на інженера з охорони праці Яворську Катерину Павлівну, яка 
пройшла навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці з Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 
04.09.2017р. № 115; «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» протокол від 12.09.2017р. №115/6; «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», “Правил охорони 
праці на автомобільному травнспорті” протокол від 14.09.2017р. №115/г; 
“Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт”, “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах”, “Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах” протокол від 02.03.2020р. №34.

У ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МАЯК”» розроблено, 
затверджено та введено в дію: згідно наказу № 360П від 04.03.2020р. 
«Положення про систему управління охороною праці ТОВ «ТОРГОВО- 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МАЯК”», «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про службу 
охорони праці ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МАЯК”», 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту ТОВ «ТОРГОВО- 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МАЯК”».

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наказом 
інструкції з охорони праці: № 320П від 03.03.2020р. 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 видачі інструкцій з охорони праці, 
Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки. Журнал інструктажів



працівників на першу групу з електробезпеки, Журнал реєстрації інструктажів з 
питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях.

На підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці та 
працівники отримують пільги та компенсації.

В товаристві створено постійно діючу комісію з питань охорони праці 
наказ № ЗЗОП від 03.03.2020р. Всі члени комісії пройшли навчання з охорони 
праці РЕТЦ Держпраці: директор Гах О.В -  пройшов навчання та виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від 
31.03.2019р. № 78 ; члени комісії: інженер з охорони праці Яворська К.П. - 
пройшла навчання та виявила потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 04.09.2017р. № 115; 
начальник складу - Дуда В.М. пройшов навчання та виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол від 31.05.2019р. № 78, начальник 
складу Махлюк О. А. пройшов навчання та виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки, протокол від 08.02.2019р. № 12.

Наказом № 420П від 06.03.2020р. призначена відповідальна особа за 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства -  енергетик 
Волощук Йосип Якович (IV гр. до 1000В).

В товаристві створено комісію з перевірки знань з електробезпеки: Наказ 
№ 470П від 10.03.2020р. Голова комісії: Волоіцук Й.Я. Члени комісії: Яворська 
К.П., Гах О.В.

Наказом № 410П  від 6 березня 2020 року призначено відповідальну 
особу за справний стан і безпечну експлуатацію навантажувачів - начальника 
складу Дуду В.М. (пройшов навчання і виявив потрібні знання у РЕТЦ “Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів”, “Правил охорони праці під 
час вантажно — розвантажувальних робіт”, протокол від 22.05.2019р. №70), на 
період його відсутності призначено начальника складу Махлюка О.А. (пройшов 
навчання і виявив потрібні знання РЕТЦ “Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів”, “Правил охорони праці під час вантажно — 
розвантажувальних робіт”, протокол від 08.02.2019р. №12).

Наказом №40 ОП від 06.03.2020р. призначено відповідальним за 
технічний стан навантажувачів механіка Рурського М.А. (пройшов навчання і 
виявив потрібні знання РЕТЦ “Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, “Правил охорони праці під час вантажно — 
розвантажувальних робіт”, протокол від 08.02.2019р. №12).

Наказом 430П  від 10.03.2020р. призначено: відповідальним за безпечне 
проведення вантажно —  розвантажувальних робіт комори №1 — начальника 
складу Махлюка О.М., відповідальним за безпечне проведення вантажно — 
розвантажувальних робіт комори №2 — начальника складу Дуду В.М.

Наказом №54 ОП від 08.07.2020р. допущено 12 водіїв навантажувачів, які 
мають відповідну кваліфікацію, пройшли спеціальне навчання на підприємстві 
та мають II групу з електробезпеки.



Експлуатаційна документація: на підприємстві є технічні паспорта, 
інструкції з експлуатації, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу на 
перераховані вище навантажувачі. Проведено технічні огляди транспортних 
засобів. Наявні висновки експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб'єктів господарювання, сертифікати 
відповідності, декларації про відповідність технічному регламенту, висновки 
експертизи щодо відповідності машин підвищеної небезпеки закордонного 
виробництва вимогам законодавства з питань охорни праці та промислової 
безпеки.

Працівники, що працюють на навантажувачах забезпечені засобами 
індивідуального захисту згідно норм.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення; на підприємстві існує необхідна матеріальна база та 
навчально-методичне забезпечення.

О.В.Гах

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
« »
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забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів іші^ _ и а н н я  ізобіт підвищеної ііебеіпі'ки'іа
н а експлуатац.ю(застосування)матин ^Щxaнпu,шщcraткoвuнпя

2,. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається (І.пичиим,,, о, ,,,-,............. .
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