
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбуд»
Місцезнаходження юридичної особи:
33003, Україна, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39
Юридична адреса:
Україна, 35003 м. Рівне, вул. Гагаріна, 39
Місце її державної реєстрації:
Державна реєстраційна служба України
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 39550744
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Петрина Володимир Павлович - директор ТОВ «Самбуд»
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
тел.: (0362) 62-35-16; тел. моб.: 068 64 55 103; E-mail: sambudltdfa),gmail.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки :
Україна (згідно договорів з замовниками)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р № 1788 на ТОВ «Самбуд» 
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Я, директор ТОВ «Самбуд», Петрина Володимир Павлович, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- ремонтні, монтажні, будівельні роботи та інші роботи, що виконуються на висоті понад 
1,3м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5м і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних колисок.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений р і Г І М К  Н І І І І І 1 К І І С 1 І І І Н  

травм:
На підприємстві працює 28 чоловік, з них 19 виконують роботи підвищеної небезпеки та 

експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:
- роботи із застосуванням ручних електроінструментів.

Кількість будівель і споруд (приміщень), кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) та кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм:
За адресою: Об'єкти виконання будівельно- монтажних робіт -  по Україні:
- будівельно- монтажна дільниця -  19 робочих місць (роботи виконуються на об’єктах 
замовника).
Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці:

На ТОВ «Самбуд» наказом від 18.04.2017 р. № 16 по підприємству призначені:
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Щ °м\ п0 TOB «Самбуд» -

директор ТОВ «Самбуд» Петрина Володимир Павлович, пройшов навчання із загальних
Wk3Q ,03.2017 q.) і

41-17);
- відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 

підрозділів і функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних 
рішень та контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці, організацію навчання з охорони праці -  інженер з охорони 
праці Гладич Олександр Володимирович;

- за підготовку та ведення робіт у відповідності з ПВР, за нарядом-допуском, безпечне 
виконання робіт на висоті призначені відповідальними особами начальник дільниці, 
виконавець робіт, майстер (пройшли навчання із питань охорони праці і перевірку знань у 
комісії ТОВ «Самбуд»);

- призначені відповідальні за використання засобів підмощування, їх своєчасний огляд та 
допуск до роботи; організацію перевірки технічного стану та проведення експлуатаційних 
випробовувань індивідуальних страхувальних засобів від падіння з висоти, драбин, засобів 
підмощування; перевірку технічного стану індивідуальних страхувальних засобів від падіння 
з висоти, драбин, засобів підмощування.

Наявність служби охорони праці
На ТОВ «Самбуд», наказом від 07.03.2017 р. № 4 створена служба з охорони праці та 

затверджено положення про службу, наказом від 17.03.2017 р. № 10 затверджено положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві.

Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Гладича О.В. 
Інженер з охорони праці Гладич О.В., пройшов навчання із загальних питань охорони 

праці в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» (протокол №41 від 30.03.2017 р.) і перевірку знань у 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області (посвідчення № 1165-41-17).

Інформація про акти підприємства з охорони праці:
На ТОВ «Самбуд» розроблено та затверджено наступні акти з охорони праці:
- ПОП 04.001:2017 «Положення про службу охорони праці», затверджено наказом від
07.03.2017 р. № 4;
- стандарт підприємства СТП 04.001:2017 «Система управління охороною праці», ПОП 
04.005:2017 «Положення про організацію триступеневого контролю за станом охорони праці», 
затверджені наказом від 17.03.2017 р. №10;
- ПОП 04.003:2017 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджено наказом від 10.03.2017 р. № 7;
- затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні 
спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці та Перелік місць 
(умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск наказом 
від 09.03.2017 р. № 5;
- посадові інструкції для всіх працівників ТОВ «Самбуд», затверджені Загальними зборами 
Учасників ТОВ «Самбуд» від 12 січня 2017 р. № 1/17;
- інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт затверджені наказом від 10.03.2017 р.
№ 6:

№ з/п Номер інструкції Найменування інструкції
Загальні інструкції

1. ЮП 04.001:2017 Інструкція із вступного інструктажу
2. ІОП 04.002:2017 Інструкція по наданню першої домедичної допомоги при 

нещасних випадках
Інструкції з охорони праці по професіям

3. ЮП 04.003:2017 Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій

4. ІОП 04.004:2017 Інструкція з охорони праці для монтажника технологічного 
устаткування та пов’язаних з ним конструкцій
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5. ЮП 04.005:2017 Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання

6. ІОП 04.006:2017 Інструкція з охорони праці для газорізальника при виконанні 
робіт пропан-бутановими сумішами

7. ЮП 04.007:2017 Інструкція з охорони праці для стропальника
8. ЮП 04.008:2017 Інструкція з охорони праці для арматурника
9. ЮП 04.009:2017 Інструкція з охорони праці для бетоняра
10. ЮП 04.010:2017 Інструкція з охорони праці для лицювальника-плиточника
11. ЮП 04.011:2017 Інструкція з охорони праці для маляра
12. ЮП 04.012:2017 Інструкція з охорони праці для монтажника гіпсокартонних 

конструкцій
13. ЮП 04.013:2017 Інструкція з охорони праці для муляра

14. ЮП 04.014:2017 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

15. ЮП 04.015:2017 Інструкція з охорони праці для водія автотранспортних засобів
16. ЮП 04.016:2017 Інструкція з охорони праці для завідувача складу (комірника)

Інструкції з охорони праці по видам робіт
17. ЮП 04.017:2017 Інструкція з охорони праці при роботі на комп’ютерах
18. ЮП 04.018:2017 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті
19. ЮП 04.019:2017 Інструкція з охорони праці при виконанні висотно-верхолазних 

робіт із застосуванням спеціального оснащення та 
страхувальних засобів

20. ЮП 04.020:2017 Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, 
зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами

21. ЮП 04.021:2017 Інструкція з безпечної роботи машин і механізмів поблизу ЛЕП 
і в охоронних зонах електричних мереж

22. ЮП 04.022:2017 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із 
застосуванням драбин

23. ЮП 04.023:2017 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним 
електроінструментом

24. ЮП 04.024:2017 Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних, 
транспортних і підсобних роботах

25. ЮП 04.025:2017 Інструкція з охорони праці під час монтажу й експлуатації 
риштувань і помостів

26. ЮП 04.026:2017 Інструкція з охорони праці під час роботи в траншеях, 
котлонаиах та під час ииконаїїня ручних земляних робі т

27. ЮП 04.027:2017 Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів
Інструкції з пожежної безпеки

28. ІПБ 04.001:2017 Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки на 
підприємстві

29. ШБ 04.002:2017 Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення 
будівельно-монтажних робіт

- журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнал оперативного контролю, журнал 
обліку та зберігання засобів захисту, журнал обліку, перевірки та випробовувань 
електроінструмента та допоміжного обладнання до нього, журнал обліку та оглядів 
такелажних засобів, механізмів та пристроїв, журнал періодичного огляду тари, журнал 
приймання та огляду риштувань та помостів, журнал огляду та випробовувань 
газозварювальної та газорізальної апаратури, журнал обліку нарядів-допусків на виконання 
робіт з підвищеною небезпекою.
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Інформації про проведення навчання з питань охорони праці працівників підприємства 
Для організації навчання і перевірки знань з охорони праці на ТОВ «Самбуд» наказом б  ї ї

03.04.2017 р. №12 створена постійно-діюча комісія в складі:

Петрина В.П. 
Капустін Т.Б. 
Гладич О.В.

директор 
головний інженер 
інженер з охорони праці

голова комісії; 
член комісії; 
член комісії.

члени комісії пройшли в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань у комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області та мають посвідчення про перевірку знань:

№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада, 
членство в 

комісії
Нормативні акти, по яким проводилась перевірка знань

1. Петрина
Володимир
Павлович

директор,
голова
комісії

Закон України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 
0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71- 
13; НПАОП 0.00-1.76-15 та правил виконання 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-1.59-87, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів; НПАОП 0.00-1.36-03; перевірка знань з 
електробезпеки

2. Капустін
Тарас
Богданович

головний
інженер,
член
комісії

Закон України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 
0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71- 
13; НПАОП 0.00-1.76-15 та правил виконання 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-1.59-87, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів; НПАОП 0.00-1.36-03; перевірка знань з 
електробезпеки

3. Г ладич 
Олександр 
В оло димирович

інженер 3
оп,
член
комісії

Закон України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 
0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71- 
13; НПАОП 0.00-1.76-15 та правил виконання 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-1.59-87, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів; НПАОП 0.00-1.36-03; перевірка знань з 
електробезпеки

Інші працівники ТОВ «Самбуд» пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці 
комісії підприємства:
- посадові особи ТОВ «Самбуд» - протоколами №1-17 від 07.04.2017 р. та №2-17 від 10.04.2017 р
- перевірка знань з питань охорони праці робітників по професіям, електро та пожежн 
безпеки, надання першої домедичної допомоги та виконання робіт на висоті (для всіх професі 
оформлена протоколами для допуску робітників до виконання робіт - допущено до роботи 
висоті 16 осіб.

Всі працівники мають посвідчення про проходження навчання та перевірку знань. 

Нормативно-правове забезпечення:
Навчально-методичне забезпечення підприємства достатнє для необхідного навчаї 
працюючих, наказом від 10.03.2017 р. затверджено та введено у дію ПОП 04.003:21 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пра 
також є нормативно правові акти з охорони праці.



№
п/п

Позначення 
нормативного акта

Назва нормативного акта

1. Кодекс законів про працю України.
2. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт 

на висоті.
3. НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації 

підйомників.
4. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями
5. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт
6. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 

роботодавцями охорони праці працівників
7. НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з 

абразивним інструментом
8. НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних 

робіт
9. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів.
10. Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів
11. НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при 

спорудженні об’єктів з монолітного бетону та 
залізобетону

12. НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і 
споруд промислових підприємств

13. НПАОП 45.2-7.02-12

<*•

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2- 
2009).

14. НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації 
підйомників

15. Правила пожежної безпеки в Україні
16. Технічний регламент знаків безпеки і захисту 

здоров’я працівників (постанова Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 
1262)

17. Порядки надання домедичної допомоги особам 
при невідкладних станах (Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 16.06.2014 №398)

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
На ТОВ «Самбуд» працівники, зайняті на роботах на висоті, повністю забезпечені засоба 
індивідуального захисту згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціальн 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельне 
виробництві» та ПОП 04.002:2017 «Положення про порядок забезпечення працівні 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інтим и засобами індивідуального захисту» і Н 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальї 
захисту затверджених наказом від 14.03.2017 р. №8.

Запобіжні пояси та стропи випробовуються у ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».
Наказом №16 від 18.04.2017 р. призначені відповідальні:
- за перевірку технічного стану та проведення експлуатаційних випробову 

індивідуальних страхувальних засобів від падіння з висоти;



- за облік, зберігання та видачу на виробничі дільниці індивідуальних страхувальних 
засобів від падіння з висоти.

Результати періодичного огляду та випробовувань заносяться в Журнал огляду та 
випробовувань засобів захисту. Щоденний огляд проводиться на виробничих дільницях 
(об'єкту) відповідальними працівниками, результати огляду заносяться в Журнали огляду та 
випробувань засобів захисту.

При проведенні ремонтних, монтажних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 
1,3м, підприємство використовує наступні засоби:

- пересувні підмості збірно-розбірного типу «Вірастар» виготовлені згідно ДСТУ Б В.2.8.- 
39:2011;

- багатофункційні двоколійні драбини довжиною 4,15 м згідно EN 131;
- пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 2ПЛ-2К 

виготовлений згідно ТУ У 25266590.001-99 зі стропами з металевого ланцюга;
- каска захисна універсальна - ГОСТ 12.4.087-84.

Організація та проведення медичних оглядів.
Усі працівники проходять обов'язковий попередній (під час прийняття на роботу) і 

періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди для працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 
у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Проведення медичних оглядів визначається ПОП 04.004:2017 «Положення про проведення 
медичних оглядів працівників ТОВ «Самбуд»» затвердженого наказом від 15.03.2017 р. №9.

Результати медичного огляду оформляються довідкою медичної комісії, висновком 
медичної комісії про придатність працівника до виконання робіт.

Всі працівники, зайняті на роботах на висоті, пройшли медичний огляд і визнані 
придатними до виконання робіт на висоті.

Режим робочого часу на підприємстві відповідає законодавству.
Заходи, щодо безпечної організації робочих місць достатні для виконання

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних

В.П.Петрина

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці «____» ________________ 2017 р. №

(п о с а д а , п ід ітне)
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