
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця : Приватне підприємство «Реммеблі»______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

43000. м. Луцьк, проспект Соборності. 43. ЄДРПОУ 31836555 КВЕД 68.20______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Директор —  Химчик Галина Григорівна тел. 0332 787801. факс 0332 787841 office@portcitv.com.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Луцьк, вулиця Сухомлинського, 1. проспект Соборності ■ 43____________________________
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і______________________
(дата проведення аудиту)

Я. Химчик Галина Григорівна____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

______ Роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи верхолазні____________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7 

Інші відомості:

Функції служби охорони праці, згідно наказу по підприємству №3/1 від 19.01.2017р., виконує 
інженер з охорони праці Марчук Наталія Петрівна, яка пройшла навчання та перевірку знань у ДП 
“Волинський експертно-технічний центр Держпраці” з Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів з охорони праці до нього, гігієни праці, надання першої домедичної 
допомоги потерпілим, пожежної безпеки, посвідчення №19/ОП протокол від 13.01.2017 № 1.

На ПП “Реммеблі” розроблено затверджено та введено в дію: 
згідно наказу від 05 10.2015р. № 31 інструкції з охорони праці;
згідно наказу від 01.09.2017 р. № 28/1, Положення про службу охорони праці ПП “Реммеблі”; 
згідно наказу від 01.09.2017 р. № 28/2, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, Програму вступного інструктажу;

На підприємстві є в наявності і 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 робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.

На ПП “Реммеблі” наказом від 25.05.2018р. № 28 створено комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії -  директор Химчик Галина Григорівна 
(посвідчення “Волинського обласного навчально-курсового комбінату №3207, протокол від 
23.10.2015 №224) Члени комісії: інженер з охорони праці Марчук Наталія Петрівна (посвідчення
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ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” №19/ОП, протокол від 13.01.2017 № 1), 
головний інженер з експлуатації Лук'янюк Анатолій Павлович (посвідчення ТзОВ “Луцький 
навчальний центр” №721, протокол від 25.05.2018 № 25 ), головний механік Саливончик Сергій 
Якович (посвідчення ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” №20/ОП, протокол від 
13.01.2017 № 1), уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці Губіш Віталій 
Миколайович (посвідчення ТзОВ “Луцький навчальний центр” №722, протокол від 25.05.2018 № 25). 
Наказом ПП “Реммеблі” №29 від 25.05.2018 р. призначено комісію по навчанню та перевірці знань 
електротехнічних працівників з питань електробезпеки у складі: голова комісії -  Химчик Г.Г., члени 
комісії: головний енергетик -  Філіпчук М.В., головний інженер -  Лук'янюк А.П., інженер з охорони 
праці Марчук Н.П., уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці - Губіш В.М.

На підприємстві наказом від 11.05.2018р. № 27 призначено відповідальних осіб за виконання 
робіт на висоті, видачу нарядів-допусків на виконання цих робіт, та призначено комісію з 
випробувань переносних драбин, стрем'янок, риштувань та помостів. Відповідальним за виконання 
робіт на висоті понад 1,3 метра , верхолазних робіт призначено Філіпчука Михайла Вікторовича, 
який пройшов навчання та перевірку знань у ДП “Волинський експертно-технічний центр 
Держпраці" з “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил безпечної роботи з 
інструментами та пристроями” та інших нормативно-правових актів з охорони праці, посвідчення 
№110/В протокол від 20.09.2017р. № 52. Також цим наказом Філіпчуку М.В. надано право 
здійснювати видачу нарядів-допусків для виконання робіт на висоті. Створено комісію з 
випробування переносних драбин, стрем'янок, риштувань та помостів в наступному складі: голова 
комісії -  головний інженер з експлуатації Лук'янюк А.П., члени комісії: головний енергетик - 
Філіпчук М.В., головний механік -  Саливончик С.Я., інженер з охорони праці Марчук Н.П.. 
Результати випробувань оформлено документально (Протокол випробування драбин і стрем'янок №1 
від 17.05.2018 та Протокол випробування запобіжних поясів № 2 від 17.05.2018 р.). На підприємстві 
ведеться Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїш.

На підприємстві наказом від 10.05.2018 № 26 визначено порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань 
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил безпечної роботи з 
інструментами та пристроями” та інших нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
електромонтер Юзва Валерій Петрович (посвідчення ДП “Волинський експертно-технічний центр 
Держпраці” №108/В, протокол від 20.09.2017р. № 52), електромонтер Шнайдер Роман 
Олександрович (посвідчення ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” №93/В, 
протокол від 20.09.2017р. № 52), електромонтер Гринишин Сергій Володимирович (посвідчення ДП 
“Волинський експертно-технічний центр Держпраці” №109/В, протокол від 20.09.2017р. № 52). Інші 
працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання і перевірку заннь з питань 
охорони праці в комісії підприємства Протокол № 11/В від 29.05.2018 р.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці. В ПП “Реммеблі” наявні необхідні документи, що регламентують 
виконання робіт з підвищеної небезпеки.

~ " суб'єктів господарювання у територіальному


