
/ ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ «Розважальний центр «ПРОМІНЬ»»______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

______________ ЄДРПОУ 38272908, КВЕД -  68.20________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________директор -  Грелюк Дмитро Петрович____________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
т/ф. (0332) 74-10-29 Е-таі1: асіатоуисЬ.а@рготіп.1иІ5к.иа

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
43021, Волинська обл., м. Луцьк, площа президента Грушевського, 2

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________________
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТзОВ «Розважальний центр «ПРОМІНЬ»» Грелюк Дмитро Петрович
(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 таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
над поверхнею грунту ____________________________________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у

тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

і .  Відповідальність за створення у ТзОВ «Розважальний центр «ПРОМІНЬ»»умов праці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

законодавства у галузі охорони праці несе директор - Грелюк Дмитро Петрович________



2. На підприємстві функціонує система управління охорони праці згідно__________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

________ «Положення про систему управління охороною праці на підприємстві»____________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

3. На підприємстві вілттовіяно до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» створено 
службу охорони праці. Очолює -  Багнюк Олег Романович, який пройшов навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці в ДП «Тернопільський ЕТН Держпраці» (посвідчення № 03-18-17 
від 06.02.2017р. V
4. Наказом по підприємству від 24.04.2018 р. за № 05-ОП/18 затверджено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки посадових осіб, спеціалістів та працівників 
товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, в складі:
Голови комісії: Грелюк Дмитро Петрович, директор.
Членів комісії: Адамович Андрій Романович, технічний директор;_____________________________

Багнюк Олег Романович, інженер з охорони праці та пожежної безпеки.
Всі члени вищезгаданої комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці і 
мають відповідні посвідчення, а саме:
Грелюк Д. П. - навчання з питань охорони праці у ТзОВ «Луцький навчальний центр» 
(посвідчення №242 від 22.02.2018 р.).
Адамович А. Р. - навчання з питань охорони праці у «Волинський обласний навчально- 
курсовий комбінат» (посвідчення № 1655 від 27.04.2017 р.У
5. Багнюк О. Р. - навчання з питань охорони праці у ДП «Тернопільський ЕТН Держпраці» 
(посвідчення № 03-18-17 від 06.02.2017рЛ.
У товаристві є в наявності затверджені посадові інструкції керівників, відповідальних осіб та 
робочі інструкції робітників, які будуть виконувати заявлені роботи. Працівники забезпечені 
даними інструкціями.
6. У товаристві розроблені, затверджені та введені в дію наступні нормативні документи з 
питань охорони праці:
Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві.
7. Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 25.05,2018 р. за №  ІО-ОП/18 
інструкції з охорони праці на професії та види робіт, серед яких:
Інструкція з охорони праці №8 при виконанні робіт на висоті.
8. Працівники підприємства, які виконують роботи на висоті, пройшли у товаристві 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а також НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» - протокол перевірки знань від 02.05.2018  
р. за №  1,
9. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
засобами індивідуального захисту вілповілно до Типових норм.
10. Працівники товариства пройшли періодичний медичний огляд та не мають 
протипоказань відповідно до заявлених виконуваних робіт.
11. Товариство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами для 
виконання заявлених робіт.
12. В  підрозділах товариства наявні всі необхідні документи відповідно до вимог чинних 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, а саме:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці:
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці:
Журнал реєстрації наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються за наряд-допуском.



В журналах відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці є всі 
необхідні записи.
13. Роботи на висоті будуть виконуватись з драбин, стрем’янок, робочого настилу. В 
наявності є засоби захисту від падіння з висоти - запобіжні пояси зі стропом з капронового 
канату, які забезпечені паспортами заводу-виробника. Запобіжні пояси, драбини та 
стрем’янки пройшли огляд та періодичні випробування та придатні до експлуатації, про що 
свідчать записи в Журналі обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 / < Ґ р .  № ______________ .

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.".


