
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Рівненський комбінат святкових прикрас”. 

Місцезнаходження юридичної особи: 35361, Рівненська область, Рівненський район, 
с. Дядьковичі, вул. Млинівська, 55Ж.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38869477.
Прізвище, ім 'я, по батькові керівника: Березюк Сергій Михайлович.
Номер телефону, телефакс, адреса електронної адреси: 43-13-19.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35361, Рівненська область, 
Рівненський район, с. Дядьковичі, вул. Млинівська, 55Ж.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шко<)и:договір відсутній. 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

Я, Березюк Сергій Михайлович — директор цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6, дод.6).

Кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: при роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 м — 2 робочих 
місця.
Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративно-виробнича будівля — 1, складське приміщення — 1.
Інші відомості:

На ТОВ “Рівненський комбінат святкових прикрас” наказом №54 від 06.12.18р. 
створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Федюру Юлію Анатоліївну. Наказом №11 від 29.06.17р. затверджено 
Положення про службу охорони праці, Положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві, Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Відповідальність за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра покладено на головного енергетика Жуваку Едуарда Георгійовича (наказ №56 від 
07.12.18р.). Також головного енергетика Жуваку Е.Г. призначено відповідальним за 
електрогосподарство підприємства (наказ №03 від 03.01.18р.).

Жувака Е.Г. пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський ЕТЦ” 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (посвідчення №87-3-19 від 18.01.19р.), Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями, Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті (посвідчення №656-20-19 від 21.02.19р.), Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (посвідчення №2979-106-17 від 18.08.17р.), на V групу з 
електробезпеки (посвідчення №2699-99-17 від 27.07.17р., протокол №100 від 26.07.18р.)

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На ТОВ “Рівненський комбінат святкових прикрас” розроблені та затверджені 

директором посадові інструкції про права, обов'язки посадових осіб з питань охорони



праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з охорони праці 
по професіях та по видах робіт (наказ №10 від 22.05.17р.).

На підприємстві ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу та реєстрації 
інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці, журнал видачі інструкцій з охорони праці, журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами та розпорядженнями, журнал реєстрації наряд-допусків, журнал обліку та 
зберігання 313.

Наказом №60 від 07.12.18р. призначені відповідальні особи за стан охорони праці та 
проведення інструктажів з питань охорони праці в структурних підрозділах.

Наказом №08 від 11.02.19р. призначені відповідальні особи безпечне виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт в структурних підрозділах.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять інструктажі з 
питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж. Запис про 
проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації з питань охорони праці.

Відповідно до наказу №57 від 07.12.18р. створена комісія по перевірці знань з 
питань охорони праці працівників підприємства.

Голова комісії— директор Березюк С.М.
Члени комісії:
- головний інженер Федина Ю.І.,
- інженер з охорони праці Федюра Ю.Л.,
- головний енергетик Жувака Е.Г.
-уповноважений представник від трудового колективу Павлушенко Л.В.
Члени комісії пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” та мають відповідні посвідчення:
Голова комісії — директор Березюк Сергій Михайлович пройшов навчання та 

перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до 
нього (посвідчення №1749-66/1-17 від 22.05.17р.).

Члени комісії:
Головний інженер — Федина Юрій Іванович пройшов навчання та перевірку знань 

законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (посвідчення №1914-59-18 від 25.05.18р.); Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів, Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (посвідчення №448-11-19 від 08.02.19р.); Правил охорони праці 
під час 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 №1914-59/6-18 від 21.05.18р.); Правил 
безпеки систем газопостачання, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (посвідчення №182-5-19 від 25.01.19р.), на IV групу з електробезпеки 
(посвідчення №1914-59/а-18 від 21.05.18р.).

Інженер з охорони праці — Федюра Юлія Анатоліївна пройшла навчання та 
перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до 
нього (посвідчення №1496-57-17 від 28.04.17р.); Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
(посвідчення №449-11-19 від 08.02.19р.); Правил охорони праці під час 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 №1496-57/6-17 від 24.04.17р.); Правил безпеки систем 
газопостачання, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (посвідчення №842-28-19 від 01.03.19р.); Правил технічної експлуатації



електроустановок споживачів (посвідчення №1273-39-18 від 30.03.18р.), на IV групу з 
електробезпеки (посвідчення №6074-156 від 16.12.13р.).

Головний енергетик — Жувака Едуард Георгійович пройшов навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №87-3-19 від 18.01.19р.), Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (посвідчення №656-20-19 від 21.02.19р.), Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (посвідчення №2979-106-17 від 18.08.17р.), на 
V групу з електробезпеки (посвідчення №2699-99-17 від 27.07.17р.).

Уповноважений представник від трудового колективу — Павлушенко Людмила 
Вікторівна пройшла навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (посвідчення 
№96-3-19 від 18.01.19р.).

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці. Результати перевірки знань з питань охорони 
праці оформляються протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці (№3 від 28.12.18, №4, №5, №6 від 29.12.18).

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ “Рівненський комбінат святкових прикрас” працівники, які працюють на роботах з 
підвищеною небезпекою, згідно наказу №56 від 07.12.18р. забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (окуляри захисні, захисні каски, 
запобіжні пояси, рятувальний фал). Запобіжні пояси (3 шт.) та рятувальний фал 
випробовуються в Випробувальному центрі ДП “Рівненський ЕТЦ”. На підприємстві 
наявна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне 
забезпечення.

атестація робочих місць за умовами праці (наказ про 
місць за умовами праці №13 від 26.03.19р.).

С. М. Березюк

2(/9р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці______________ 20__р. № ___________________.


