
Управління Держпраці у 
Рівненській області

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІШОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ ’’Комфорт -Еко»_____
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

33018. м. Рівне, вул. Д.Галицького, будинок 16. код ЄДРПОУ 31830396. директор Омельчук 
Віктор Павлович (067) 363-11-42: (0671 816-03-55 komfortekol@ukr.net__________________

Рівненська область.
телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди У ТзОВ «Комфорт-Еко» на даний 
час ВІДСУТНІ об'єкти підвищеної небезпеки, тому договір страхування цивілної відповідності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на даний момент не
укладався_______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит з охорони праці не проводився_____________

Я,_
(дата проведення аудиту)

Омельчук Віктор Павлович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, камерах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою.

- зварювальні роботи;
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- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- зведення, монтаж і демонтаж епоруд, зміцнення їх аварійних частин;
- будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком 
корисних копалин.

Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик вини
кнення травм — 2 місця_____________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений рикзик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд: -1. виробничих об'єктів -1__________________________
будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Омельчук В.П., - пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці та електробезпеки (Поевідчення №4634-148- 
19; Протокол від 15.11.2019 №148).

Заетупник директора Думанський І.П.- пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки - (Поевідчення №4624-148-19; Протокол від 15.11.2019 №148). 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та приетроями», «Правил охорони праці під чає виконання робіт на виеоті» 
(Посвідчення 732-28-20; Протокол від 12.03.2020 №28). Допущений до роботи в 
електроустановках до 1000 В(група з електробезпеки III). - ДП «Рівненський ЕТЦ»; 
Посвідчення №4824-153-19 від 28.11.2019).

Начальник виробництва Сайчук Г.І. - пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки - (Посвідчення №4637-148-19; Протокол від 15.11.2019 №148). 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(Посвідчення 742-28-20; Протокол від 12.03.2020 №28). Допущений до роботи в 
електроустановках до 1000 В(група з електробезпеки III). - ДП «Рівненський ЕТЦ»; 
Посвідчення №4840-153-19 від 28.11.2019).

Інженер з охорони праці Боліщук Мирослава Микола'ївна — пройшла навчання і 
виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 8 від 31.01.2019р.. 
посвідчення №259-8-19).; Пройшла навчання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» «Правші 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» (протокол №8/в від 28.01.2019р.. Посвідчення 
№259-8/в-19). Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом і пристроями», « Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці під час 
вантажно — розвантажувальних робіт», «правил охорони праці на автотранспорті». 
«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів».(протокол№ 8/6 від 28.01.2019р.



Посвідчення №259-8/6-19). Рішенням комісії ДП «Рівненський ЕТЦ» присвоєна IV група 
з електробезпеки (посвідчення №259-8/а-19 від 28.01.2019р). Пройшла навчання і виявила 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» посвідчення №973- 
39/1-20 від 05.06.2020 №39/1.

На підприємстві створено відділ охорони праці. Функції служби охорони праці 
покладено: - згідно наказу по підприємству №35 від18.06.2018року на інженера з охорони праці 
Боліщук Мирославу Миколаївну.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Інформація про інструкції:
У ТзОВ «Комфорт — Еко» розроблено, затверджено та введено в дію:

- згідно наказу №38 від 22.06.2018р. Положення про відділ охорони праці;
- згідно наказу № 6 від 10.07.2018р. Про затвердження інструкцій з охорони праці;
- згідно наказу №5 від 05.07.2018р. Щодо розробки переліків інструкцій, за якими 

проводяться навчання, інструктажів та перевірка знань з питань охорони праці 
працівників підприємства.

- згідно наказу № 5 від 05.07.2018р. Щодо розроблення та перегляду документації 
з питань охорони праці.

- Затверджено директором 05.07.2018р. Перелік державних та галузевих 
нормативно — правових актів з охорони праці, інструкцій та положень, що діють на 
підприємстві
№п/п Назва нормативно-правових 

документів
Дата затвердження Примітка

1 2 3 4
1. Закон України «Про охорону праці» Постанова ВР України 

від 21.11.2002р.
2. Положення про Систему управління 

охороною праці ТзОВ «Комфорт-Еко»
Наказ №2 від 27.06.18р.

3. Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ТзОВ 
«Комфорт - Еко»

Наказ №4 від 07.07.18р.

4. Положення про оперативний контроль за 
станом охорони праці ТзОВ «Комфорт- 
Еко»

Наказ 7 від 16.07.18р.

5. Положення про розробку інструкцій 3 
охорони праці

Наказ Мінсоцполітики 
№526 від 30.03.17р.

6. Положення про порядок забезпечення 
праціників спецодягом, спецвзуттям та 
іншими 313 на ТзОВ «Комфорт- Еко»

Наказ №25 від 
22.07.18р.



7. Порядок розслідування та обліку 
нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві

Затв. Постановою 
Кабміну України від 
17.04.19р. №337

8. Порядок розслідування та обліку 
нещасних випадків невиробничого 
характеру

Затв.Постановою 
Кабміну України від 
22.03.01р. №270

9. Положення про службу спостереження за 
безпечною експлуатацією будівель, 
споруд таінженерних мереж ТзОВ 
«Комфорт -Еко»

Наказ №18 від г 
17.08.18р

10. Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті

Наказ ДГПН №62 від 
27.03.07р.

11. Правила ОП під час роботи з 
інструментом і пристроями НПАОП 0.00- 
1.71-13

Затв.Наказом 
Міненерго України від 
19.12.2013р. №966

12. Правила пожежної безпеки в Україні Затв.Наказом 
Міністерства МВС 
України від 30.12.2014. 
№1417

13. Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт

Затв.Наказом 
Міністерством Юстиції 
України від 19.01.15р. 
№21

14. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів

Затв.Наказом ДНОП від 
09.01.98р. №4

15. Правила захисту від статичної електрики Нак.ДНОП України 
№103 від 22.04.97р.

16. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. 
Основні положення.

Наказ.Мінрегіону від 
30.12.11р. №417

Інструкції з охорони праці

1. Ін струкц ія  № 1 д ля  п р ац івн и к ів  н а  І 
групу 3 е л ек тр о б езп ек и

Н аказ №6 в ід  
10.07.2018р.

2. Інструкція№2 3 охорони праці при 
експлуатації електроінструменту та 
переносних електричних світильників

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

3. Інструкція №3 3 ОП під час роботи на 
персональному комп'ютері

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

4. Інструкція №4 3 ОП для персоналу, 
який користується

Наказ №6 від 
10.07.2018р.



вантажопідіймальною машиною, 
щокористується 3 підвісного пульта 
(кран-балка, електротельфер)

5. Інструкція №5 3 електробезпеки для 
електротехнологічних працівників 
підрозділів ТзОВ «Комфорт-Еко»

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

6. Інструкція №6 3 ОП при виконанні 
робіт на висоті з приставних драбин

Наказ №6 від г 
10.07.2018р.

7. Інструкція №7 3 ОП під час роботи з 
ручними інструментами і пристроями

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

8. Інструкція №8 на точильно — 
шліфувальному верстаті

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

9. Інструкція №9 3 ОП під час зварювання 
пластмасових виробів

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

10. Інструкція №10 3 ОП під час 
експлуатації електропобутових 
приладів

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

11. Інструкція №11 3 ОП при виконанні 
паяльних робіт

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

12. Інструкція №12 3 ОП при виконанні 
вантажно-розвантажувальних 
транспортних і підсобних робіт

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

13. Інструкція №13 3 випробувань драбин, 
рятувальних і запобіжних поясів, 
страхувальних канатів.

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

14. Інструкція №14 3 ОП для стропальника Наказ №6 від 
10.07.2018р.

15. Інструкція №15 для осіб, 
відповідальних за безпечне проведення 
робіт 3 переміщення вантажів 
електротельфером.

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

16. Інструкція №16 3 ОП для монтажника Наказ №6 від 
10.07.2018р.

17. Інструкція №17 про заходи пожежної 
безпеки та дій в надзвичайних 
ситуаціях

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

18. Інструкція №18 3 ОП під час роботи в 
колодязях, шурфах, закритих ємностях

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

19. Інструкція №20 3 ОП під час виконання 
ручних земляних робіт

Наказ №6 від 
10.07.2018р.

22. Інструкція №21 по пожежній безпеці 
при проведенні вогневих (тимчасових)

Наказ №6 від 
10.07.2018р.



та інших пожежонебезпечних робіт на 
ТзОВ «Комфорт-Еко».

Інформація про проведення навчання, інструктажів та перевірки знань 
з питань охорони праці:

Працівника підприємства проходять навчання та перевірку знань та ві дпові дні 
інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повторний, позаплановий та 
цільовий інструктажі. На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації 
вступного інструктажу; Журнал інструктажів з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; Журнал реєстрації інструктажів 
з питань охорони праці у виробничих підрозділах; Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві та інші.

Наказом № 12 від 12.05.2020р., створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці, у такому складі:

Голова комісії:
- директор Омельчук Віктор Павлович (посвідчення №4634-148-19, протокол 

№148 від 15.11.2019);
Члени комісії:
- заступник директора Думанський Ігор Петрович (посвідчення №4624-148- 

19, протокол № 148 від 15.11.2019);
- начальник виробництва Сайчук Г.І. (посвідчення №4637-148-19, протокол 

№148 від 15.11.2019);
- інженер з охорони праці Боліпіук Мирослава Миколаївна (посвідчення 

№259-8-9, протокол №9 від 31.01.2019).
На підприємстві наказом №11/1 від 10.02.2020року призначено

відповідальним за стан охорони праці на підприємстві і загальне керівництво 

роботою з охорони праці директора Омельчука Віктора Павловича.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 

інструктажів на робочому місці.

Крім того, ті працівники ш,о виконують роботи підвипіеної небезпеки, 

проходять щорічно медичний огляд у відповідності до наказу МОЗ №246 від 

21.05.2007р.

Підприємство має в наявності Дозвіл № 062.17.56 /діючий до 19.03.2022р.) на 

виконання зварювальних (електрозварювальні) роботи.



Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (костюм 

бавовняний, чоботи кирзові, чоботи гумові, куртки утеплені, рукавиці комбіновані, 

рукавиці брезентові, захисні окуляри, каски,рятувальні пояси, запобіжні пояси, 

плакати, і знаки безпеки).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт — Еко» має 

нормативно-технічну літературу.

; Уїїравліиіня Держпраці у рівненській області |
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П р и м іт к и :
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.


