ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцькавтодор-Сервіс».
Юридична адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66.
ЄДРПОУ 23251561; КВЕД 41.20; 42.11 «Будівництво, ремонт, експлуатація
автомобільних доріг та територій».
Директор Юрчук Олексій Володимирович, тел. 0503397627
Місце (адреса) виконання робіт підвищення безпеки та експлуатація
«застосування» машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки Україна.
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди - не підлягає у зв’язку із прийняттям закону України від
04.07.2013 р. № 406-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи».
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Висновок: за результатами проведення аудиту системи управління охорони
праці від 27 лютого 2018 року № 07.04.15.0142.18.
Я, Юрчук Олексій Володимирович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці, вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної
небезпеки:
- роботи в траншеях, котлованах (п. 8);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в
зоні розташування підземних комунікацій (п. 9).
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 40.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби
охорони праці, згідно наказу по підприємству № 3 від 15.02.2012 р., виконує

інженер з охорони праці Семенюк Леонід Корнійович, який пройшов
навчання та перевірку знань в ТзОВ «Луцький навчальний центр» з Закону
України «Про охорону праці» та нормативних актів до нього, посвідчення №
614, Протокол № 2 від 24.01.2018 р., а також пройшов навчання по програмі
ПТЕ і ПТБ по експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В (4 група
електробезпеки) в «Волинському навчально-курсовому комбінаті»,
посвідчення № 001/Е, Протокол № 132 від 10.09.2015 р.
У ТЗОВ «Луцькавтодор-Сервіс» розроблено, затверджено та введено в
дію:
- згідно наказу № 6 від 24.01.2018 р. - інструкції з охорони праці;
- згідно наказу № 12 від 15.02.2018 р. - посадові інструкції, Положення
про службу з охорони праці, Положення про комісію з питань охорони
праці, Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони
праці, Програму вступного інструктажу, Положення про розробку
інструкцій з охорони праці. Положення про систему управління
охороною праці.
На підприємстві є в наявності та ведуться:
-

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві;
журнал видачі інструкцій з питань охорони праці на підприємстві;
журнал обліку робіт, що виконуються з нарядами і розпорядженнями;
журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві наказом № 5 від 24.01.2018 р. створено комісію для
перевірки знань з питань охорони праці працівників в складі:
Еолова комісії: головний інженер - Володько Сергій Георгійович
(посвідчення № 1377 від 30.04.2015 р., протокол № 64).
Члени комісії:
- Гітунець Олег Володимирович - головний механік (посвідчення
№ 3201 від 13.10.2016 р., протокол № 203);
- Головенко Андрій Миколайович - майстер електромонтажних робіт
(посвідчення № 968 від 17.03.2016 р., протокол № 41);
- Семенюк Леонід Корнійович - інженер з охорони праці (посвідчення
№ 614 від 24.01.2018 р., протокол № 2).
На підприємстві наказом від 27.12.2017 р. № 74 призначено
відповідальними за організацію і безпечне виконання робіт в колодязях,

траншеях, котлованах, а також земляні роботі, які виконуються понад 2
метри, або в зонах розташування підземних комунікацій:
- Кізей Віталій Сергійович- виконроб (посвідчення № 1148 від
01.04.2016 р., протокол № 47);
- Жданов Сергій Іванович - виконроб (посвідчення № 603 від 16.02.2017
р., протокол № 47);
- Ольховий Андрій Олександрович - виконроб (посвідчення № 604 від
16.02.2017 р., протокол № 47);
- Благовєрний Андрій Васильович - виконроб (посвідчення № 606 від
16.02.2017 р., протокол № 47);
- Кунаков Андрій Олександрович - виконроб (посвідчення № 607 від
16.02.2017 р., протокол № 47).
Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної
небезпеки згідно наказу № 9 від 08.02.2018 р. призначено інженера з охорони
праці Семенюка Леоніда Корнійовича, виконробів будівельних дільниць №
1-5 Кунакова А. О., Благовєрного А. В., Кізея В. С., Ольхового А. О.,
Жданова С. І..
Працівники, заняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в комісії ТзОВ «ЛуцькавтодорСервіс», протоколи № 1-5 від 20-21.03.2017 р.
Записи про проведення інструктажів з питань охорони праці виконуються
в журнал реєстрації інструктажів на робочих місцях будівельних об’єктів.
В ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» є наявні необхідні дозвільні та
нормативні документи, що регламентують виконання робіт підвищеної
небезпеки.

Директор

О. В. Юрчук
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Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у
Управлінні Держпраці у Волинській області.
«

20АГ р.

д/

