
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

в и м о г а м з а к о н о д а в ст в а 
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна» 35041, Рівненська 
область, Костопільський район, с. Берестовець, вул. Головинська буд. 2, код ЄДРПОУ 
35539109, ПІН 355391017163, КВЕД 08Л1 тел. (0332)284450, e-mail: resurs903@ukr.net. 
Генеральний директор - Макуха Анатолій Григорович.

Місце виконання робіт: роботи будуть проводитись працівниками підприємства па 
території України.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводиться.
Я, генеральний директор ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна» Макуха Анатолій 

Григорович, 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: зварювальні робоч ії.

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

Інші в ідомості:
Управління охороною праці здійснює заступник генерального директора ТОВ 

«Ліхтнер Ресурс Україна» Макуха Сергій Анатолійович, який пройшов навчання та 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», та нормативно правових актів до 
нього в ДП Рівненський експертно-технічний центр ( протокол №7/1 від 31.01.2017 року, 
посвідчення №184-7-17, дійсне до 31.01.2020 року).
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству, покладено на інженера з охорони праці Братущака Валерія 
Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знані, Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП Рівненський експертно- 
технічний центр ( протокол №7 від 27.01.2017 року, посвідчення №187-7-17. дійсне до 
27.01.2020 року).

У ТОВ «Ліхтнер Ресурс У країн а»_роз робл єно. затверджено та введено в дію наказом 
по підприємству № 4/ОП від 4.01.2018 року «Положення про службу охорони праці», 
«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань 011». «Положення про порядок видачі та 
затвердження наряд-допуску по ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна». «Положення про порядок 
проведення та норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття».
Розроблені І затверджені наказом по підприємству № 5/0П від 4.01.2018 року інструкції з 
охорони праці для зварника. Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального 
захисту: засобами захисту обличчя голови та органів слуху, окулярами, спецодягом, 
засобами захисту рук. слецвзуттям. Наказом по підприємству № 8/ОП від 4.01.2018 року 
затверджено «Комплексні заходи» щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в 2018 
році.

Особою відповідальною за ведення робіт підвищеної небезпеки а саме зварювальні 
роботи наказом № 9/ОІ1 призначено гірничого майстра Чался М.1.. який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», та нормативно правових
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актів до нього в ДП Рівненський експертно-технічний центр ( протокол №7/2 від 6.02.2017 
року, посвідчення №1 85-7-1 7. дійсне до 6.02.2020 року

На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з низань охорони праці па робочому місці, 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами та розпорядженнями, журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони 
праці. Голова комісії : заступник генерального директора Макуха С.А.. який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», та нормативно правових 
актів до нього в ДП Рівненський експертно-технічний центр ( протокол №7/1 від
31.01.2017 року, посвідчення №1 84-7-1 7. дійсне до 31.01.2020 року).
Члени комісії: гірничий майстер Чалей М.1.. який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці», та нормативно правових актів до нього в ДП 
Рівненський експертно-технічний центр ( протокол №7/2 від 6.02.2017 року, посвідчення 
№185-7-17. дійсне до 6.02.2020 року, та інженер з охорони праці Братущак В.В., який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», та нормативно 
правових актів до нього вДП Рівненський експертно-технічний центр (протокол №7 від
27.01.2017 року, посвідчення №187-7-17. дійсне до 27.01.2020 року). Розроблено і 
затверджено «Перелік робіт, що виконуються по наряд-допуску», «Перелік посадових осіб, 
які мають право видачі наряд-допусків».

Виконавці зварювальних робіт ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна» - Гребень Володимир 
Карлович, електрогазозварник 4 розряду, дмплом№729005 (ЛІТУ-38,м. Рівне від23.06.1990 
року.

Засоби якими проводяться зварювальні роботи: - Промышленный сварочный 
аппарат ВДИ-280 ПРОФИ

Усі працівники внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
проведення зварювальних робіт». Працівники підприємства пройшли медичний огляд. 
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту обличчя голови та органів слуху, 
окулярами, спецодягом, засобами захисту рук, спецвзуттям.

Працівники ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна» забезпечені в повному об'ємі 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

ТОВ «Ліхтнер Ресурс Україна» 
Макуха Анатолій Григорович

2018 року.

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
територіальному органі Держпраці

суб'єктів господарювання 
20 р. Ы___

Управління Держпраці у Рівненській області І
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За гСДі  » 2 0 ^ ^

(посада, підпис)


