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ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності м атеріально-технічної бази роботодавця  

вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю "Статус- Груп", 
Юридична адреса: 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 15, кв. 239; 
Фактична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 4а/6а.
ЄДРПОУ 36671040; КВЕД- 41.20 "Будівництво житлових і нежитлових будівель". 
Директор: Лукашик Ігор Миколайович 
тел./факс (0362) 46-02-05.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатаці ї  
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — об'єкти 
замовників по Україні.

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) - Управління 
ВД ФССНВ у місті Києві; безстроково; страхове свідоцтво № 2606097208 від 08 лютого 
2007 року,

Я, Лукашик Ігор Миколайович, 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 експлуатаці ї  
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників без отримання 
відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 4.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функці ї  служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству №17/07-17 від 17.07.2017 р., покладено на інженера з охорони 
праці Мельника Анатолія Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань 
в Рівненському ЕТЦ Управління Держпраці у Рівненській області з Закону України "Про 
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №417-14-16 
протокол від 18.02.16р. №14, "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", "ДБН А .3.2-2- 
2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеки у 
будівництві", посвідчення №417-14/6-16, протокол від 15.02.16р. №14-6.
У ТОВ "Статус-Груп" розроблено, затверджено та введено в дію:
згідно наказу №17/07-17/06 від 17.07.2017р., інструкці ї з охорони праці;
згідно наказу №17/07-17/07 від 17.07.2017р., посадові інструкції;
згідно наказу №17/07-17 від 17.07.2017р., Положення про службу охорони праці;
згідно наказу 17/07-17/04 від 17.07.2017р., Положення про видачу та оформлення
наряд-допуску;
згідно наказу 17/07-17/01 від 17.07.2017р, Положення про систему управління 
охороною праці;
згідно наказу 17/07-17/02 від 17.07.2017р., ' Положення про навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, Програма вступного інструктажу.
На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстраці ї вступного інструктажу з 
питань охорони праці; Журнал реєстраці ї інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстраці ї інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал 
обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд- 
допусків; Журнал приймання та огляду риштувань та помосту; Журнал періодичного 
огляду тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві, наказом 22/07-16 від 22.07.2016р. створено комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії -



директор Лукашик Ігор Миколайович (посвідчення Рівненського ЕТЦ Управління 
Держпраці у Рівненській області №2244-79-16 протокол від 14.07.2016р. №79 Закон 
України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, та посвідчення 
№2244-79/6-16 та протокол від 11,07.16 р. №79-6 "Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті", ДБН А .3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві"). Члени комісії - головний інженер Шумік Микола 
Миколайович (посвідчення Рівненського ЕТЦ Управління Держпраці у Рівненській 
області №2243-79-16 протокол від 14.07.16 р. №79 Закон України "Про охорону праці" 
та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №2243-79/6-16 та протокол від 
11.07.16 р. №79-6- "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБН А .3.2-2- 
2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві") та інженер з охорони праці Мельник Анатолій Олександрович 
(посвідчення Рівненського ЕТЦ Управління Держпраці у Рівненській області №417-14- 
16 протокол від 18.02.16р. №14, "Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", "ДБН А ,3.2- 
2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеки у 
будівництві", посвідчення №417-14/6-16, протокол від 15.02.16р. №14-6).

На підприємстві наказом №17/07-17/12 від 17.07,2017 року призначено 
відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті в тому числі з 
риштувань, виконавців робіт Тисельського Володимира Володимировича та Піліпаку 
Дмитра Івановича.

Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, згідно наказу №17/07-17/04 від 17.07.2017 року, є головний інженер Шумік 
Микола Миколайович. Відповідальним за справний стан та огляд риштувань під час 
експлуатаці ї  на будівельних об'єктах та відповідальним за технічний стан, зберігання 
та проведення випробувань, щоденний огляд запобіжних поясів (наказ №17/07-17/10 
від 17.07.2017р.) - призначено виконавців робіт Піліпаку Дмитра Івановича. Наказом 
ТОВ "Статус - Груп" №17/07-17/09 від 17.07.2017р., створено комісію по прийманню 
риштувань в експлуатацію в наступному складі: голова - Тисельський В.В., члени - 
виконавець робіт Піліпака Д.І. та інженер з охорони праці Мельник А.О.

В ТОВ "Статус - Груп" №17/07-17/10 від 17.07.2017р., створено комісію з проведення 
випробувань запобіжних поясів в наступному складі: голова - виконавець робіт
Тисельський В.В., члени - інженер з охорони праці Мельник А.О. та виконавець робіт 
Піліпака Д.І. в наявності два запобіжні пояси, які пройшли випробування (акт 
випробування запобіжних поясів №2 від 23.10.2017 р.).

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці Протокол №2 від 23.10.2017р .

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

В ТОВ "Статус - Груп" наявні необхідні нормативні документи, що регламентують 
виконання робіт з п і д в и щб н о ї і ге б е з л е к и,

г , [пректор V Р І. М. Л укаш ик

м.п. і '

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів 
Д ерж гірпромнагляду_______________________20___ р. № ____

господарювання у те


