
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної, бази роботодавця 
вимогам законодавства З питань охорони праці 

та промислової безпеки

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

«Будівельна компанія - Смартінвестбуд», 34700, Рівненська область, Корецький 
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

Район, м. Корець, вулиця Богдана Хмельницького, буд.1, код ЄДРПОУ - 40784225 
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Код виду діяльності за квед - 42.99, директор Горкава Оксана Миколаївна,____
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

тел.: (096) 962-17-63, e-mail: TOV ВК SIB@ukr.net,роботи виконуються на____
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

території Рівненської області_________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди Товариство з додатковою відповідальністю___________

(найменування страхової компанії,
«Страхова компанія «ЮНІТІ», строк дії страхового полісу - 1 рік,____________
№ 9905.0000030 від 19.04.2017 року____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Горкава Оксана Миколаївна____________________________________________
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: Ремонтні, монтажні, будівельні та інші робти, що______

(найменування виду робіт

виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних т а _______
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

скелелазних,що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, 
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою_____
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

підйомних і підвісних колисок, механічних підйомників та будівельних________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

підйомників на об'єктах замовників,кількість робочих місць, в тому числі____
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,



тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає на підприємстві
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

14 місць__________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор підприємства пройшов__навчання і виявив
потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових
актів до нього (Протокол № 40 від 30.03.2017 року,_ ДІЇ «Рівненський ЕТЦ») ._

Наказом по підприємству від 04.10.2016 року_№_10 створено службу
охорони праці. Функції служби охорони праці згідно наказу № 41 від
05.10.2016 року покладено на головного інженера _ Ярощука Олега Миколайовича, 
який пройшов навчання та перевірку знань 3акону України «Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього (протокол №07 від 04.03.2016 року, ТОВ 
«Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС»). Інженерно-технічні працівники пройшли 
навчання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього в ТОВ «Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС» (протокол перевірки знань 
від 04.03.2016 р. № 07).

Наказом по підприємству від 04.10.16 року № ЗО створено постійно 
діючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці. Голова комісії - 
головний інженер Ярощук О.М.Члени комісії - виконроб Серединський С .В. та 
виконроб Магазинюк В .Л .Розроблено і затверджено «Перелік робіт, що
виконуються по наряд-допуску», наказом № 20 від_04.01.2017 року призначено
осіб, які мають право видавати наряд-допуски».

У ТОВ «Будівельна компанія_- Смартінвестбуд» розроблено, затверджено
та введено в дію: Положення про службу охорони праці
05.10.2016  

QS.ЦП(Я).001-16 від
року) Положення про систему__управління _ охороною _працл

ОБ.ЦП(Я) .002-16 від 05.10.2016 року), Положення про порядок _проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці (№ ОЗ.ЦП(Я).003-16 від
05.10.2016 року), Положення про порядок видачі. та оформлення наряд-допуску 
(№ 03.ЦП(Я) .00 6-16 від 05.10.2016 року) , _ Положення про забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами__індивідуального
захисту (№ ОБ.ЦП(Я) .004-16__від 05.10.2016_року) ,__Положення про розробку
інструкцій з охорони__праці ( QS . ЦІЇ (Я) . 005-16 від 05 . 10.2016 року) .
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці наказом № 3 6 від
05.10.2016 року.

У відповідності до вимог типового положення про порядок проведення 
навчання та перевірок знань розроблено положення підприємства про навчання з 
питань охорони праці, а__також формуються плани-графіки проведення навчання
та перевірки знань_з_ питань охорони праці. Під час прийняття на роботу та
періодично працівникам проводяться інструктажі_ з питань охорони праці__з
записами журналі реєстрації інструкт ажів 
працівники забезпечені засобами захисту,

питань _о>іРР9І™ _ праці,
підприемство забезпечено

закон чими ’чщ, нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

М■< ? А .р у .ь ш
І'^ІЩКО^ІДПИСІ: (ініціали та прізвище)

О.М. Горкава

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єкті 

господарювання в управлінні Держпраці у Рівненській області 

_______________  20 р. N


