
ДЕКЛАРАЦЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «Західна сервісна група».
Україна, 35100, Рівненська область, Млинівський район^^смт. Млинів, вулиця Терешкової,30 
ЄДРПОУ 38248084, ІПН 282480817101 . КВЕД- 2010: 33.20 -  установлення та монтаж машин 
та устаткування, 45.20 -  технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 33.12 -  
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
’ Директор Гуменюк Анатолій Вікторович.

Контактний телефон 0673608430
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 

(застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки : Україна, виконання 
робіт на об’єктах замовників на території Рівненської та інших областей.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) -  відсутній.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, директор Гуменюк Анатолій Вікторович, цією Декларацією підтверджую 

відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвишеної небезпеки, а саме:

-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Кількість робочих місць -  8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  4.
Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці згідно 

наказу від 04.01.2019 року № 10 покладено на інженера з охорони праці Жигулу Олександра 
Анатолійовича.

На підприємстві наказом від 04.01.201 Отроку № 04 створено комісію по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці. Голова комісії -  директор Гуменюк Анатолій Вікторович. 
Члени комісії : інженер з охорони праці Жигула Олександр Анатолійович та енергетик 
Фурманець Степан Миколайович. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в Рівненському ЕТЦ, а саме :

Гуменюк Анатолій Вікторович - пройшов навчання та перевірку знань ДІЇ Рівненський 
ЕТЦ Держпраці законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №43 від 06.04.2018 року, посвідчення № 
1417-43-18; «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» протокол 
№91 від 26.06.2019 року, посвідчення №2627-91-19; «Правил охорони праці на автотранспорті» 
протокол № 147 від 03.06.2019 року, посвідчення №2320-147-19; «Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт», протокол №108 від 14.08.2019 року, посвідчення №3108-108-19, 
пройшов навчання та склав іспит на IV групу електробезпеки до 1000В протокол №24/1 від
05.03.2020 року, посвідчення № 756-24-20.

Жигула Олександр Анатолійович -  пройшов навчання та перевірку знань ДП
Рівненський ЕТЦ Держпраці законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №43 від 06.04.2018 року, посвідчення № 
1419-43-18; «Правил охорони праці під час роботи 'з інструментами та пристроями» протокол 
№91 від 26.06.2019 року, посвідчення №2626-91-19; «Правил охорони праці на автотранспорті» 
протокол № 147 від 03.06.2019 року, посвідчення №2318-147-19; «Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт», протокол №108 від 14.08.2019 року, посвідчення №3112-108-19, 
пройшов навчання та склав іспит на IV групу електробезпеки до 1000В протокол №24/1 від
05.03.2020 року, посвідчення № 757-24-20.

Фурманець Степан Миколайович -  пройшов навчання та перевірку знань ДП
Рівненський ЕТЦ Держпраці законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги



потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №43 від 06.04.2018 року, посвідчення № 
1418-43-18; «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» протокол 
№91 від 26.06.2019 року, посвідчення №2638-91-19; «Правил охорони праці на автотранспорті» 
протокол № 147 від 03.06.2019 року, посвідчення №2319-147-19; «Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», протокол №108/2 від 07.10.2019 року, посвідчення №3130-108-19, 
пройшов навчання та склав іспит на IV групу електробезпеки до 1000В протокол №24/1 від
05.03.2020 року, посвідчення № 758-24-20.

На підприємстві розроблені інструкції з питань охорони праці, перелік яких затверджено 
наказом від 04.01.2019 року № 02.

На підприємстві розроблені посадові інструкції з питань охорони праці, перелік яких 
затверджено наказом від 02.01.2018 року № 04.

На підприємстві розроблені і введені в дію згідно наказу від 02.01.2018 року № 05 
положення з питань охорони праці, а саме:

- положення про службу з охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску;
- положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвззалям та іншими 

засобами індивідуального захисту.
На підприємстві ведуться : Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві, Журнал обліку робіт--, пю виконуються за нарядами і 
розпорядженнями. Журнал видачі наряд-допусків. Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Згідно наказу від 02.01.2018 року № 11 розроблено і затверджено « Перелік робіт на 
висоті, які виконуються за нарядами -  допусками». Згідно наказу від 03.01.2017 року № 29 
призначена відповідальна особа за виконання робіт на висоті. Згідно наказу від 03.01.2017 року 
№ зо призначена відповідальна особа за видачу наряд-допусків для робіт на висоті. Згідно 
наказу від 04.01.2019 року № 20 затверджено Спиеок працівників, які мають право виконувати 
роботи підвиш;еної небезпеки. 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 виконання робіт на висоті».

Підприємство забезпечено засобами індивідуального та колективного заеобів захисту 
для виконання робіт на висоті, які пройшли відповідні випробування.

Всі працівники підприємства призначені для проведення робіт підвиш;еної небезпеки 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, протокол № 2 від 02.01.2020 року 
та в лютому 2020 року пройшли психофізіологічне обстеження в ДП Рівненський ЕТЦ 
Держпраці, і періодичний медичний огляд працівників, Заїшючний Акт від 25.09. 2019 року.

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

На підприємстві в наявності всі необхідні нормативні документи, що регламентують 
виконаншузобіт підвищеної небезпеки.

а група» В. Гуменюк
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіально^^органі 
Держпраці.
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