
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця____________ТзОВ “Лайт Хаус Енергозбереження”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______35100. Рівненська обл.. Млинівський р-н. смт. Млинів, вул. Пушкіна. ї в ______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

•___________________  0962429012. petrokojoshva@ukr.net______________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
Код ЄДРПОУ 41959565, КВЕД 43.21 '‘Електромонтажні роботи” _____

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____На підрядних об’єктах згідно укладених договорів_____________
місце 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 відсутній______________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я , __________________________Колотттва Петро Петрович________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;

_____1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6) ___________
(найменування виду робіт

___________ 2. Роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 ) ___________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості У товаристві створено службу охорони праці. Функції служби охорони 
праці наказом № 43/18 від 4.06.2018р. виконує гол, інженер Колошва В.П.
Наказом № 44/18 від 4.06.2018р. створено комісію по перевірці знань працівників товариства з 
питань охорони праці в складі директора Колошви П.П.. гол, інженера Колошви В.ГІ, страхово
го експерта з охорони праці Млинівського відділення УВД ФСС України у Волинській обл. 
Рослюка В.В., які пройшли навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього в ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” 
8.02.2018р., протокол № 5.
В товаристві розроблено, затверджено та введено в дію:
згідно наказу № 49/18 від 4.06.2018р. -  інструкції з охорони праці;
згідно наказу № 48/18 від 4.06.2018р. -  посадові інструкції;
згідно наказу № 43/18 від 4.06,2018р. -  положення, що регламентують роботу товариства з 
питань охорони праці.
В товаристві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у товаристві; Журнал обліку робіт, що вико
нуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал приймання 
та огляду риштувань та помостів; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
У товаристві наказом № 47/18 від 4.06.2018р. призначено відповідальну особу за організацію і 
безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, верхолазних робіт 
Головного Інженера Колошву В.П., який пройшов навчання і перевірку знань по програмах: 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями” в ДП “Волинський експертно-технічний центр 
Держпраці”, посвідчення № 33/В від 16.02.2018р., протокол № 8.
Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки наказом 
№47/18 від 4.06.2018р. призначено головного інженера Колошву В.П.
Наказом № 51/18 від 4.06.2018р. створено комісію по випробуванню засобів індивідуального 
захисту в складі директора Колошви П.П., головного інженера Колошви В.П. та страхового 
експерта з охорони праці Рослюка В.В.
В товаристві в наявності є пояси запобіжні, які пройшли випробування, про свідчить акт № І 
випробувань від 5.06.201 8р.
Працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці комісією товариства (протокол № 1 від 5.06.2018р.).
Запис про проведення інструктажів ведеться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.
В товаристві наявна необхідна технологічна та нормативна документація, що регламентує 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № _________ ,__________ .

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За № '3 ^ 3 ^  від« 2 0 у ^ 'п

(посада, підпис)


