
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця : товариство з обмеженою відповідальністю 
«Любомирске вапняно-силікатне підприємство», юридична та поштова адреса -  
35321, Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. 
Промислова, 1, код ЄДРПОУ 38302696, директор ТОВ «ЛВСП» Кузбит Андрій 
Богданович, тел. 278-078, E-mail-TOV-LVSP@ ukr.net. Місцем виконання робіт є 
територія ТОВ “ЛВСП” розташованого за адресою Рівненська область, Рівненський 
район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 1 .

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПрАТ 
«Українська пожежно-страхова компанія», договір серії 220/01 №660-Ц, закінчення дії 
10.10.2019 р

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці —  не 
проводився.

Я, директор ТОВ «ЛВСП» Кузбит Андрій Богданович

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 роботи. Дані роботи 
будуть проводитись одним електрогазозварювальником на території ТОВ “ЛВСП” в 
тому числі у виробничих та адміністративних будівлях.

Інші відомості:

1. На підприємстві наказом №5 від 25.03.2013 р. створена служба з охорони 
праці. Наказом №1-П від 03.01.2017 р. на посаду інженера з ОП (керівника служби) 
призначено Яремчук Світлана Йосипівна (посвідчення №5026-168-16 про навчання та 
перевірку знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього). Директор ТОВ «ЛВСП» Кузбит Андрій Богданович пройшов навчання та 
перевірку знання Закону України “Про охорону праці” та нормативно правових актів 
до нього (посвідчення №4250-132-15).

2. Наказом №12 від 10.01.2018 р. особою відповідальною за електрогосподарство 
призначено головного інженера Райковського Ігоря Миколайовича, якому присвоєно V 
гр. до і вище 1000 В (посвідчення №4508-116).

3.Зварювальні роботи на підприємстві виконує електрогазозварювальник 
Кирушок Сергій Анатолійович (диплом РВ №36469027 від 30 червня 2009 р., виданий 
Технічним коледжом Національного університету водного господарства та 
природокористування про здобуття професії електрогазозварник). Кирушок С.А. 
згідно протоколу №89 від 21 листопада 2017р. пройшов перевірку знань інструкції з 
ОП про заходи протипожежної безпеки на ТОВ»ЛВСП»-№3, інструкції з ОП по 
наданню першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на 
виробництві- №4, інструкції з ОП під час робіт із застосуванням драбин і драбинок- 
№40, інструкції з ОП під час виконання робіт ручним електроінструментом - №8, 
інструкції з ОП під час роботи з ручними інструментами та пристроями- №41,
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інструкції з ОП для електрогазозварника - №47, інструкції з ОП для газорізчика- №49, 
інструкції з ОП під час перевезення, приймання, зберігання, розвантаження і видачи 
балонів із стисненими і зрідженими газами- №50. Інструктажі з перерахованих вище 
інструкцій проводяться вчасно з відповідим записом в журналі інструктажів. 
Періодичні медичні огляди проводяться вчасно. Згідно висновку за результатом 
періодичного медичного огляду проведеного 17.10.2018 року Кирушок С.А придатний 
до роботи за професією електрогазозварник. Електрогазозварювальник Кирушок С.А., 
згідно списку професій на безкоштовну видачу засобів індивідуального захисту по 
ТОВ “ЛВСП”, забезпечений в повному обсязі наступним 313 з занесенням в особисту 
картку обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту: 
костюм для зварника, черевики для зварника, рукавиці-краги, рукавиці, шапка, щиток 
лицьовий, окуляри закриті герметичні захисні, каска захисна, підшоломник.

4. Перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної 
безпеки та безпечних методів роботи проводилась відповідною комісією створеною 
згідно наказу №2 від 03.01.2017р.(голова комісії -  Музичук С.В.(посвідчення №4295- 
133-15), заступник голови -Райковський І.М (посвідчення №2768-101-17), член комісії 
-Яремчук С.Щ посвідчення №5026-168-16).

5. Наказом №33 від 02.05.2018 року особою відповідальною за безпечне

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та т  
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованих підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які мере: 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган) 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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