Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Рівне Дім Сервіс"
м.Рівне, вул. Тиннівська, 75. Дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців: 15.08.2012р. N2 16081020000008486.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38342629
код виду діяльності згідно з КВЕД: 81.10
прізвище, ім'я та по батькові керівника: Ніколайчук Микола Віталійович
номер телефону, адреса телефонної пошти: 43-15-53, rivne_dim_servis @ ukr/net.
місце ( адреса ) виконання робіт підвищеної небезпеки: м.Рівне

місце державної реєстрації:

вул. Гагаріна, 3, 55;
вул. Генерала Безручка, 4,6;
вул. Дубенська, БОС 217, БОС 293;
вул. Євгена Коновальця, 11, 42;
вул. Князя Романа,9;
вул. Льонокомбінатівська, 3;
вул. ОлениТеліги,БОС 2;
вул. Поповича,65 б;
вул. Щаслива, 14а.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Я,

Ніколайчук Микола Віталійович - директор ТОВ „Рівне Дім Сервіс",

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: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра, крім 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, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:

08 ( 03 ).

Інші відомості (прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки):

Ніколайчук Микола Віталійович - директор ТОВ „Рівне Дім Сервіс" пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону
праці" та нормативно-правових актів до нього, протокол від 01.06.2017, №
72; „Правил безпеки систем газопостачання" та правил виконання
газонебезпечних робіт, „Правил будови і безпечної експлуатації посудин
під тиском", нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів,
„Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів",
„Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів", протокол від 01.06.2017,
№ 72в; „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 29.05.2017, № 72/6;
„Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", „Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів",
„Правила
улаштування електроустановок", „Правила експлуатації електрозахисних
засобів", 29.05.2017р. в ДП „Рівненський експертно-технічний центр".
Ніколайчук Володимир Віталійович - заступник директора ТОВ „Рівне
Дім Сервіс" - пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України
„Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, протокол від
01.06.2017, № 72; „Правил безпеки систем газопостачання" та правил
виконання газонебезпечних робіт, „Правил будови і безпечної експлуатації
посудин під тиском", нормативних актів, що встановлюють вимоги до
балонів, „Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів", „Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів", протокол від
01.06.2017, № 72в; „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 29.05.2017, № 72/6;
„Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", „Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів",
„Правила
улаштування електроустановок", „Правила експлуатації електрозахисних
засобів", 29.05.2017р. в ДП „Рівненський експертно-технічний центр".

Богатир Світлана Володимирівна - головний інженер ТОВ „Рівне Дім
Сервіс" —пройшла навчання і виявила потрібні знання Закону України „Про
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, протокол
від02.03.2017, № 21; ; „Правил безпеки систем газопостачання" та правил
виконання газонебезпечних робіт, „Правил будови і безпечної експлуатації
посудин під тиском", нормативних актів, що встановлюють вимоги до
балонів, „Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів", „Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів, „ПББЕ парових та
водогрійних котлів", „ПББЕ підйомників",протокол від 02.03.2017, № 21-в;
ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання" (дод. „Відведення продуктів
згорання"), протокол від 02.03.2017, № 21-з; „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
27.02.2017, №21-6; „Правил техніки безпеки при експлуатації систем
водопостачання та водовідведення населених місць", протокол від
02.03.2017, 21-д; „Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів",
„Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів", „Правила улаштування електроустановок", „Правила
експлуатації електрозахисних засобів", 27.02.2017р. в ДП „Рівненський
експертно-технічний центр".
На підприємстві створена служба охорони праці у вигляді одного
спеціаліста - інженера з ОП Богатир С.В.
Створено постійно діючу атестаційну комісію для перевірки знань з
охорони праці та техніки безпеки в складі:
Голова комісії: Ніколайчук М.В. - директор ТОВ „Рівне Дім Сервіс"
Члени комісії: Ніколайчук В.В. -заступник директора;
Богатир С.В.
- інженер з ОП.
Проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці,
експлуатаційної документації з робітниками підприємства, зокрема з
пічниками: Савчуком В.І.; Музичуком В.Д., протокол № 1 від 01.12.2017р. та
покрівельником Фульоном В.І., протокол № 2 від 01.12.2017р. в ТОВ „Рівне
Дім Сервіс".
Наявність інструкцій, експлуатаційної документації:
Інструкція з ОП № 9 для пічника;
Інструкція з ОП № 16 для покрівельників;
Інструкція з ОП № 10 під час виконання робіт на

висоті;
Технологічна карта організації праці пічника по
обслуговуванню житлових будинків;
Технологічні схеми робіт по ремонту оголовків
димових та вентиляційних каналів
в багатоповерхових будинках з плоскою та
двохскатною покрівлями;
Пам'ятка про виконання робіт по перевірці та
прочищенні димових та вентиляційних каналів.
Інформація про проведення інструктажів з питань ОП:

проводиться: вступний інструктаж, первинний інструктаж до початку
роботи безпосередньо на робочому місці, повторний інструктаж,
позаплановий, цільовий інструктаж.
Робітники забезпечені слідуючими засобами індивідуального захисту:
запобіжними поясами, страхувальним канатом, касками, спец, костюмами,
чоботами, рукавицями.
Проведено випробовування запобіжних поясів: ЗПБ-2 зі стропом - 2шт,
та страху вального канату (фалу), протокол N2431 огляду та випробовування
засобів захисту від 08.11. 2017р.
Нормативно-правовою, навчально-методичною літературою забезпечені
в повному обсязі.

Ніколайчук М.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в управлінні
Держпраці у Рівненській області.
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