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Декларація

відповідності матеріально - технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІЖДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НА ЩАСЛИВОМУ»
33028, Рівненська обл.,м. Рівне, вул.Лермонтова 4А ;
Вид діяльності за КВЕД — 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів 
Р/р - UA 84 322 313 0000026002000038992 
Філія АТ ’’УКРЕКСІМБАНК» м.Рівне,

МФО -322313 
ЄДРПОУ - 41887014 
Директор Сергій Миколайович Лебедюк 
моб.тел. 0673636801
Місце виконання робіт: об’єкти Замовника по Україні;
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутня.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня.
Я, директор ТОВ «НА ЩАСЛИВОМУ», Сергій Миколайович Лебедюк, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, а саме:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м;
- роботи в колодязях, траншсях,котлованах;
-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м або в зоні розташування 
підземних комунікацій;;
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки - 4 людини.
Інщі відомості:

Сергій Миколайович Лебедюк -  директор.
Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві призначено інженера організаи,ії експлуатації та ремонту О.Д.Музику. 
Наказ №01-ОП від 11.11.2019.
Наказом № 17-ОП від 23.03.2020р.створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:
Сергій Миколайович Лебедюк -  директор.

Пройшов навчання та перевірку знань на 1 V-y групу з електробезпеки
Посвідчення №4549-138-18 від 27.09.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління
Держпраці.
Пройшов навчання і виявив потрібні зання:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
«Правил охорони праці цід час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 115/6 від 12.09.2017.
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
Протокол № 160 від 02.11.2018. ♦-

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»

- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних
майданчиках»

- « Правил охорони праці цід час вантажно-розвантажувальних робіт»



Протокол №113/2 від 19.09.2018.
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього»

Протокол №115 від 14.09.2017.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки.
Посвідчення №587-22/а-17 від 27.02.2017. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання :

- Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки
Протокол № 9 від 28.02.2020р.

- «ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

- « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

Протокол № 9-6 від 28.02.2020р.
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій

мальних пристроїв і відповідного обладнання»
- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних

майданчиках»
Протокол №9-в від 28.02.2020.
Олександр Дмитрович Музика -інженер з організації експлуатації та ремонту(відповідальний за 
електрогосподарство).
Наказ №02-ОП від 11.11.2019.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У групу з електробезпеки
Посвідчення №4550-138-18 від 27.09.2018. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління
Держпраці.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання :

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол № 104/6 від 06.08.2018.
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій
мальних пристроїв і відповідного обладнання»

- Протокол №104/в від 10.08.2018.
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 

майданчиках»
Протокол №29 від 21.02.2020.
Законодавчих актів з охорони праці, домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки»

Протокол №104 від 10.08.2018.
Олександр Дмитрович Музика -  інженер з організації експлуатації та ремонтуТ
- працівник, відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті 
Наказ № 04-ОП від 14.01.2020.
- працівник відповідальний :
- за безпечне проведення робіт в роботи в колодязях, траншеях,котлованах;
- за безпечне проведення земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м або в зоні 
розташування підземних комунікацій;



Наказ №05-ОП від 14.01.2020.
-  за зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
Наказ №06-ОП від 14.01.2020.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Згідно наказу №16-ОП від 23.03.2020 інженером з охорони праці призначено Нестерчук 
Оксану Андріївну.
Розроблено та затверджено наказом № 04-ОП від 17.04.2019р.
Положення про систему управління охороною праці;
Положення про с.тужбу охорони праці;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
- Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту працівників;
- Положення про порядок видачі та оформлення наряду -  допуску;
- Положення про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
Наказом №03/01/04/19 від 01.04.2019р. затверджено та введено в дію Інструкції з охорони 
праці за професіями та за видами робіт.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі з 
питань охорони праці -  вступний, первинний та повторний на робочому місці (1 раз на З 
місяці), з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж; і стихійного лиха. Запис про 
проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та обслуговуванням підйомника 
пройшли навчання у спеціалізованих закладах, а також навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці на підприємстві. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлено 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: протоколи 
№1,№2,№3,№4№5 від 23.03.2020.
Металеві драбини періодично випробовуються в ДП « Рівненський експерно-технічний центр» 

Управління Держпраці. Працівники забезпечені згідно діючих галузевих норм спеціальним 
одягом та спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту (запобіжні пояси,окуляри 
захисні, навушники, тощо) та колективного захисту - технічні засоби безпеки, призначені для 
захисту людей від дії механічних факторів (огородження; знаки безпеки); засоби нормалізації 
освітлення приміщень і робочих місць (джерела світла, освітлювальні прилади і т.д.); засоби 
захисту від враження електричним стру^^(^(за^сисне заземлення, занулення тощо). 
Експлуатаційна документація є в наящ
Нормативно-правовими актами з охбш трацівники забезпечені в повному обсязі.

Підпис

М . І

03 _2020р.

С.М. Лебедюк 
( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління Держпраці 
у Рівненській області
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