
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК-ЕКОСЕРВІС».

Місце знаходження: 33024, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Макарова, 
будинок 56, кв. 51.

Код згідно з ЄДРПОУ: 35103295
Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства: Коваль Василь Васильович
Контактний телефон (0362)633405
Адреса електронної пошти : vik_ecoservise@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: 33018, Україна, Рівненська обл., 

м.Рівне, вулиця Курчатова, будинок 34, офіс 203
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Не проводився.

Я, Коваль Василь Васильович, 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:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 

високої частоти,
які виконуються без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  5.
Інші відомості:

Директор ТзОВ «ВІК-ЕКОСЕРВІС» Коваль В.В. забезпечує управління СУОП так, 
як пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і атестований комісією Управління 
Держпраці у Рівненській області: посвідчення № 378-13-16, протокол № 13/1 від 15.02.2016 
Закон України «Про охорону праці» та НПАОП.

Наказом № 02-ОП від 18.04 2016 р. функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці Черевка В.І., який пройшов навчання в ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр» і атестований комісією Управління Держпраці у Рівненській 
області:

- Закон України «Про охорону праці» посвідчення № 380-13-16 від 15.02.2016р. 
протокол № 13\1;

- з електробезпеки має ІУ групу до та вище 1000 В. 10.02.2017 р.;
- «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення 

№ 1022-35-16 від 31.03.2016 р. протокол № 35;
- «Правил безпечної 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» посвідчення №1207-40-16 від 13.04.2016 
протокол №40 .

Особа, відповідальна за безпечне виконання робіт в електроустановках, майстер 
Іванюк М.О. пройшов навчання в ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» 
по: Закону України «Про охорону праці» та НПАОП протокол № 13\1 від 15.02.2016 р. та з 
електробезпеки має У групу до та вище 1000В протокол № 22 від 01.03.2018 р., посвідчення 
№733-22-18.

Особа відповідальна за безпечне виконання робіт на висоті, майстер Іванюк М.О. 
пройшов навчання в ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» : «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 1023-35-16 від 
31.03.2016 р. протокол № 35., «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА 3.2-2.2009 «Система
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стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» посвідчення 
№1208-40-16 від 13.04.2016 р. протокол №40

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 02-ОП від 18.04.2016 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 09-ОП від 18.07.2017 затверджені „Положення про службу охорони 
праці”, „Положення про систему управління охороною праці”, „Положення про навчання та 
перевірку знань 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.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні пройшли випробування 
заводом-виготовлювачем. Всі засоби захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту від падіння працівників з висоти”.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони
праці.

^  2018 р.

В.В.Коваль
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