
Декларація
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
„Управляюча компанія „Рівне Дім Сервіс"
місцезнаходження: м.Рівне, вул. Будівельників, 1. Дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 26.03.2019р. 
№ 16081020000014838.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 42909342 
код виду діяльності згідно з КВЕД: 81.10
прізвище, ім'я та по батькові керівника; Ніколайчук Микола Віталійович
номер телефону, адреса телефонної пошти: 096 743 19 53, uk.rds @ ukr.net
місце ( адреса ) виконання робіт підвищеної небезпеки: м.Рівне
вул. Волинської Дивізії, 11,15, 21;
вул. Гагаріна 45, 61;
вул. Євгена Коновальця, 11;
вул. Князя Романа, 3,11,18;
вул. Льонокомбінатівська, 15;
вул.Романа Шухевича, 18;
вул.Фабрична, 16, 20, 22
та на об'єктах замовника згідно з укладеними договорами на території м. Рівне 
та Рівненської області
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не укладався у з'язку з його 
необов'язковістю (добровільністю)

я, Ніколайчук Микола Віталійович -  директор ТОВ „Управляюча компанія „Рівне 
Дім Сервіс",
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 підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. З додатку б Постанови 
КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 в редакції від 12.03.2020);

- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 9 додатку б 
Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 в редакції від 12.03.2020)



Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 05 
(03).
Інші відомості (прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки):

Ніколайчук Микола Віталійович -  директор ТОВ „Управляюча компанія „Рівне 
Дім Сервіс", пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол від 03.07.2020, № 44; посвідчення № 1140-44-20; 
„Правил безпеки систем газопостачання", „Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання що працює тиском", протокол від 03.07.2020, № 44/ж, 
посвідчення № 1140-44/Ж-20; „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 вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", „Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках"; 
ДБНА.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві"; „Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів" протокол 
від 03.07.2020, N2 44/6, посвідчення № 1140-44/6-20; „Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті", протокол від 03.07.2020, № 44/д, посвідчення № 
1140-44/д-20; „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
„Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", „Правила 
улаштування електроустановок", „Правила експлуатації електрозахисних 
засобів", 03.07.2020р., посвідчення № 1140-44/а-20; в ДП „Рівненський 
експертно-технічний центр".

Богатир Світлана Володимирівна -  головний інженер ТОВ „Управляюча компанія 
„Рівне Дім Сервіс ", пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол від 03.07.2020, № 44; посвідчення № 1129-44-20; 
„Правил безпеки систем газопостачання", „Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання що працює тиском", протокол від 03.07.2020, № 44/ж, 
посвідчення № 1129/Ж-20; „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"; „Правил будови і безпечної експлуатації 
ліфтів" протокол від 03.07.2020, N2 44/6, посвідчення № 1129-44/6-20; „Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті", протокол від 03.07.2020, № 44/д,; 
„Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", „Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках"; 
ДБНА.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві"; „Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів" протокол 
від 03.07.2020, N2 44/6, посвідчення N2 1129-44/6-20; „Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті", протокол від 03.07.2020, N2 44/д, посвідчення N2 
1129-44/д-20; „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
„Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", „Правила 
улаштування електроустановок", „Правила експлуатації електрозахисних 
засобів", 03.07.2020р., посвідчення І\І2 624-21/а-17; в ДП „Рівненський експертно- 
технічний центр".

Новак Василь Миколайович -  головний енергетик, пройшов навчання і виявив 
потрібні знання „Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
протокол від 15.03.2019, N2 36, посвідчення N2 11063-36-19; „Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", „Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", „Правила улаштування електроустановок", 
„Правила експлуатації електрозахисних засобів", 06.04.2020р., посвідчення N2 
799-30-20; в ДП „Рівненський експертно-технічний центр".

Заяць Юрій Ярославович -менеджер (Управитель) групи будинків, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від 
21.02.2020, N2 15; посвідчення N2 407-15-20; „Правил безпеки систем 
газопостачання", „Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює тиском", „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 під час експлуатації 
навантажувачів',' протокол від 21.02.2020, І\І2 15/в; посвідчення N2 407-15/в-20, 
„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", ДБНА.3.2-2-2009 „Система стандартів



безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві"; „Правил 
будови і безпечної експлуатації ліфтів"; „Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті", ДБНА.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві"; „Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів", „Правила охорони праці на автотранспорті", 
протокол від 21.02.2020, № 15/6, посвідчення № 407-15/6-20, „Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", „Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", „Правила улаштування електроустановок", 
„Правила експлуатації електрозахисних засобів", 16.06.2020р., посвідчення № 
1012-40-17 в ДП „Рівненський експертно-технічний центр".

Левицький Олексій Петрович -  майстер по поточному ремонту, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від
10.08.2018, № 104; посвідчення № 3407-104-18; „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", ДБНА.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві", протокол від 06.08.2018, № 104/6; 
посвідчення № 3407-104/6-18; „Правил безпеки систем газопостачання", „Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання що працює тиском", протокол від
10.08.2018, № 104/в; посвідчення № 3407-104/в-18; „Правил технічної 
експлуатації теплових установок і мереж", протокол від 06.09.2018, № 123; 
посвідчення № 4066-123-18 в ДП „Рівненський експертно-технічний центр".

На підприємстві створена служба охорони праці у вигляді одного спеціаліста -  
інженера з ОП Богатир С.В.
Створено постійно діючу атестаційну комісію для перевірки знань з охорони праці 
та техніки безпеки в складі:
Голова комісії: Ніколайчук М.В. -  директор ТОВ „Управляюча компанія

„Рівне Дім Сервіс"
Члени комісії: Богатир С.В. -  інженер з ОП.;

Новак В.М. -  головний енергетик 
Левицький О.П. -  майстер по поточному ремонту 

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками 
проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 
Наявна експлуатаційна документація на устаткування. Працівники забезпечені



спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з 
встановленими нормами. Наявні: необхідна нормативно-правова, матеріально- 
технічна база, навчально-методичне забезпечення.
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

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


