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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЛІСПРОМСЕРВІС ЛТД", 35000, Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, 
вул. Грушевського,26/Г, ідентифікаційний код: 36951166, КВЕД: 16.10 -  Лісопильне та 
стругальне виробництво, телефон: 0365721875.

В товаристві з обмеженою відповідальністю "ЛІСПРОМСЕРВІС ЛТД" відсутні 
об’єкти підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний 
аудит з охорони праці на підприємстві не проводився. Державним підприємством 
"Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" проведені експертизи стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Видані позитивні 
експертні висновки №56.04.05.67.18 від 12.04.2018 та №56.04.05.68.18 від 12.04.2018.

Я, Туровський Андрій Юрійович, 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, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В без отримання 
відповідного дозволу, на території України.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм-2 .

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 01 -  

П від 14.11.17, покладено на заступника директора Потапова Є.В., який пройшов навчання та 
перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”, протокол №72 від 01.06.17. „Правил 
з охорони праці під час виконання робіт на висоті” протокол №72/6 від 29.05.17.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 02 -  П від 16.11.17. 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 03 -  П від 16.11.17 затверджені "Положення про систему управління 
охороною праці", "Положення про службу охорони праці", "Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з додатками", "Положення 
про видачу наряд-допусків", "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом; спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", "Положення про 
енергетичну службу", "Положення про комісію 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 № 09-ОП від 16 листопада 2017 року «Про створення комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці» створена комісія у складі:
-  Туровський А.Ю. -  директор -  голова комісії;
-  Потапов Є.В. -  заступник директора -  член комісії;
-  Михальчук А.М. -  механік -  член комісії;
-  Долінський Є.В. -  енергетик -  член комісії.

Посвідчення № 1954-72-17 про перевірку знань у енергетика Долінського П. М. та 
підтвердження комісією Управління Держпраці у Рівненській обл. від 29.05.2017 р. V 
кваліфікаційної групи з електробезпеки до і вище 1000В.

Посвідчення № 4721-151-17 про перевірку знань у директора Туровського А.Ю. та



підтвердження комісією Управління Держпраці у Рівненській обл. від 16.11.2017 III 
кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000В.

Посвідчення № 4714-151-17 про перевірку знань у заступника директора Потапова Є.В. 
та підтвердження комісією Управління Держпраці у Рівненській обл. від 16.11.2017 III 
кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000В.

Посвідчення № 4725-151-17 про перевірку знань у начальника виробництва Ющука 
А.Р. та підтвердження комісією Управління Держпраці у Рівненській обл. від 16.11.2017 III 
кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000В.

Посвідчення № 4711-151-17 про перевірку знань у механіка Михальчука А.М. та 
підтвердження комісією Управління Держпраці у Рівненській обл. від 16.11.2017 III 
кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000В.

План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці для 
електромонтерів з ремонту та обслуговуванню електроустаткування, затверджений 
директором Товариства.

Наказом від 16 листопада 2017 року «Про затвердження інструкцій з охорони праці по 
професіях та видах робіт», введені в дію інструкції з охорони праці, зокрема:
- Інструкція з охорон праці № 02 під час виконання робітна висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів.
- Інструкція з охорон праці № 13 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом.
- Інструкція з охорон праці № 14 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електрообладнання.

Перелік робіт в електроустановках, які виконуються за нарядом, розпорядженням і в 
порядку поточної експлуатації, затверджений директором підприємства від 09.11.2017.

Список осіб відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках, 
затверджений директором підприємства від 09.11.2017.

Договір № 270061025 від 07.04.2017 про постачання електричної енергії, укладений 
між постачальником -  ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та споживачем -  ТОВ «Ліспромсервіс 
ЛТД» з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 
сторін і однолінійною схемою з визначеними межами експлуатаційної відповідальності.

Протоколи проходження ПФЕ експертизи працівниками Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ліспромсервіс ЛТД» у ДП «Рівненський ЕТЦ» у 2017 році (протоколи 
№18-1447/19766 по 18-1447/19779 від 21.11.2017).

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, спецвзутгям і 
засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці»), 
пройшли періодичні медичні огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

Наказом № 07 -  ОП «Про призначення відповідальних осіб» від 16.11.2017 п.5 
призначено енергетика Долінського Є.В. відповідальним за електрогосподарство Товариства, 
який має V групу з електробезпеки до і вище 1000В, посвідчення № 1954-72-17 дійсне до
2 ^  р с  0/41 О ґ ПТ Г у /Т) . т-ч гг/чттпт ІЛТІТІГ L" І І T\V 1

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
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