
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Т О В А РИ С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

« У П Р А В Л Я Ю Ч А  К О М П А Н ІЯ  « Ж Н Т Л О В И К »

35314. Рівненська область. Рівненський район, село Зоря, вулиця Конституції, будинок 34, платник єдиного
місце її державної реєстрації, код платника 

податку 4 група, код ЄДРПОУ 40486908. вид діяльності за КВЕД-2010 68.32 Управління нерухомим майном
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

за винагороду або на основі контракту (основний). 43.32 Установлення столярних виробів.__________
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів. 81.21. Загальне 
прибирання будинків. 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів, 68.20 Надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 38.11 Збирання безпечних відходів_____

________________________________ директор Копач Володимир Львовнч_______________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові.

* серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання.

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

__________ тел. +38 (068) 003 73 54. E-mail: zorya zhvtlo@ukr.net__________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________________ Об'єкти по Рівненській області___________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

_  Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно наслідків
(найменування страхової компанії.

mailto:zhvtlo@ukr.net


можливої шкоди відсутній в зв'язку з тим, що на товаристві в ід с у т н і  об'єкти підвищеної небезпеки
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я , _______________ Копач Володимир Львович - директор ГОВ «У К  «Ж И ТЛО ВИ К»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або
фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання уаких робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
________________обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів \Л, \У__________________

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії.

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

_____________ 3 (три ) р о бо ч і МІСЦЯ_________________
відповідного дозволу, кількість рооочих місць, втому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

«УПРАВ
-fcKOMr
яЖИТЛі споруд (приміщень), виробничих об'єктів

ланка для безпечного та якісного виконання робіт по перевірці, прочистці димових та вентиляційних канаЯ^|$#
(цехів. Д ІЛ ЬН И Ц Ь, структурних підрозділів) fp,

. . .Інші відомості На ТО В «У К  «Ж И ТЛО ВИ К» наказами по товариству призначені: вілповіла.іьнни
(прізвище, ім'я та по батькові осіб.

______за стан умов та безпечну організацію праці в ц і л о м у  - інженер з охорони праці Маргінов Ю . В.
відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - енергетик

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби
Новосад О. Л.. наказ №  12-г від 03.02.2018р..______

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства-- головний інженер

навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Кулаковський Р. А., наказ №  14-г від 03.02.2018 р..___________________________________________________ _

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - головний інженер Кулаковський Р. А.,

наказ №  10-г від 03.02.2018р.._____________ ________________ [_______________________ ____________________ _
відповідальний за безпечне та якісне виконання робіт гіо перевірці та прочистці димових та 

вентиляційних каналів - головний інженер Кулаковський Р. А., наказ №  9-г від 03.02.2018 р..
відповідальний за видачу нарядів допусків при виконанні робіт на висоті - директор Копач В. Л., 

наказ №  11 -г від 03.02.2018р. _______ __________ __
головний інженервідповідальний керівник робіт, що виконуються по наряду-допуску

Кулаковський Р. А., наказ №  11 -г від 03.02.2018р.._______________________________________________________
_____На товаристві наказом №  1-г від 03.02.201 8 року створена служба з охорони праці, наказом №  7-г
від 03.02.2018 року затверджено положення про службу з охорони праці та затверджено положення
про систему управління охороною праці на товаристві._________________________________________________

На товаристві розроблено та введено в дію:________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

____наказом від 03.02.2017р. за№  16-г-«Положення про порядок проведення навчання і перевірки

г



навчально-методичного забезпечення) 
знань з питань охорони праці .«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту»_______________

наказом від 03.02.2017р. за №  6-г затверджено інструкції з охорони праці «Інструкція з охорони 
праці для контролера пічного господарства (пічника)», «Інструкція з охорони праці відповідальної 
особи за безпечне і якісне виконання робіт по перевірці і прочистці димових та вентиляційних
каналів»______________________________________;___________________________________________________________

наказом від 03.02.2018р. за №  8-г створено ланку для виконання робіт по перевірці та прочистці
димових та вентиляційних каналів ____________ ; _______ _________________________

наказом від 03.02.2018р. за №  4-г ствбрено постійно діючу комісію з перевірки 
знань

№ Прізвище та ім’я 
п\п по батькові

1 Копач Володимир 
Львович

Посада

Директор

№ посвідчення, дата Місце проведення 
навчання з охорони праці навчання

№  1 141-41-17 від 
30.03.2017р.. №  1 141- 
41/6-17 від 27.03.2017, 
№  1141-41/в-17 від 
30.03.2017р.

дп
«Рівненський
ЕТЦ»

Маргінов Юрій 
Валерійович

З Кулаковський 
Роман
Анатолійович

Інженер з охорони 
праці

Головний інженер

№  1036-36-16 від 
04.04.2016р. №  1036-36/6- 
16 від0'7.04.2016р.,
№  1036-36/В-16 від 
07.04.2016р.,№ 1036- 
36/г-16 від 07.04.2016р.

№  1035-36/6-16 від 
07.04.2016р.. №  1035- 
36/в-16 від 04.04.2016р., 
№  1035-36/г-16 від 
07.04.2016р.,№ 1035-36- 
16 від 07.04.2016р.

Д П«Рівненський
ЕТЦ»

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

■ґл .
ЛЯЮЧА 
АНіЯцд? 
О ВИК»

^  А

На товаристві наказом №  7-г від 03.02.2017 року затверджено та введено у дію положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказом №  17-г від 03.02.2018 року, затверджено план - графік, згідно 
якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться 
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства

___ Працівники та посадові особи пройшли попередній__медичний огляд та мають висновки
психофізіологічної експертизи. ________________________________ ___________________  _

В 1ОВ «УК  «Ж И ТЛО ВИ К» наявні необхідні документи, що регламентують виконання робіт
підвищеної небезпеки _______ _________________________________________________________________________

Працівники товариства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів:

Г



костюм, фартух, черевики шкіряні, рукавиці, шолом, на зовнішніх роботах узимку додатково: 
куртка на утепленій підкладці, брюки з утепленою прокладкою, напівчоботи утеплені.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На товаристві і с н у є  необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 

методичне забезпечення. г

..#а^ою ви
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0/0 1̂ (4
В. Л. Копач

(ініціали та прізвище)

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

_______2018 р. № ________.

Управління Держпраці у РівненськїйобластіІ
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