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

Відомості про роботодавця

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Галспецбуд» 

Місцезнаходження юридичної особи: 33018 , м. Рівне, вул. Курчатова, 62 

Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 33082148

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого майна; 77.32 Надання в оренду 

будівельних машин і устатковання.

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника: Нестор Василь Осипович -  директор 

'ГОВ «Галспецбуд» .

Номер телефону: (0362) 60-85-75.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: об'єкти замовників по 

Україні.

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 року №  1788 на ТОВ «Галспецбуд» страхування не
проводиться т.щ. не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Я, Нестор Василь Осипович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки:

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

Наказом № 02 - ОП від 02.06.2017 р. функції служби охорони прані 
покладено на інженера з ОП - Осинчука І.Т.



Наказом № 02/1 - ОП від 02.06.2017 р. створена постійно діюча комісія 
для перевірки знань з питань охорони праці у наступному складі:

- Нестор В.О. -  директор;
- Матвійчук В.В. -  головний механік;
- Осипчук І.Т. -  інженер з охорони праці.

Наказом № 03 - ОП від 06.06.2017 р. призначені особи відповідальні за 
електрогосподарство -  головний механік Матвійчук В.В.

На підприємстві розроблені відповідно до штатного розпису та введені 
в дію Наказом №  04 -  ОП від 07.06.2017 р. слідуючі інструкції з охорони 
праці:

№ 1 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці 
№ 2 -  Інструкція з ОП при експлуатації ручного електрифікованого 
інструменту.
№ 3 -  Інструкція з ОП по наданню долікарської допомоги.
№ 4 -  Інструкція з ОП при експлуатації підвісної електричної колиски. 
№ 5 -  Інструкція з ОП для стропальника.
№ 6 -  Інструкція з ОГІ для монтажника будівельних машин і 
механізмів.
№ 7 -  Інструкція з ОП з електробезпеки І групи.
№ 8 - Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті.
№ 9 - Інструкція з ОП для водія вантажного автомобіля.
№ 10 - Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника.
№ 11 - Інструкція для особи, відповідальної за електрогосподарство.
№ 12 -  Інструкція під час монтажу (демонтажу) підвісних електричних 
колисок.

На теперішній час навчання з охорони праці в установленому порядку 
пройшли слідуючі посадові особи по слідуючих напрямках:

Директор Нестор Василь Осипович 
Посвідчення №  4460-104. Пройшов навчання і виявив потрібні знання 

ДБНА.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві". Протокол № 104 від 14.09.2012 р.

Посвідчення № 959-23. Пройшов навчання і виявив потрібні знання 
Закону України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол № 23 від 16.03.2012р.

Посвідчення № 5331-503. Виявив потрібні знання "Правил безпечної 
роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті". Протокол № 503 від 01.1 0.2012р.



Енергетик Матвійчук Володимир Вячеславович
Посвідчення № 1065-26 від 05.03.2013р. Допущений до роботи в 

електроустановках напругою до 1000В (VI група з електробезпеки).

Інженер з ОП Осипчук Іван Тимофійович
Посвідчення № 3860-118/6-14. Пройшов навчання і виявив потрібні 

знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
в будівництві». Протокол № 1 18-6 від 13.10.2014р.

Посвідчення № 3860-1 18/в-14. Пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правил безпеки систем газопостачання України» та правил 
виконання газонебезпечних робіт , «ПБЕЕ посудин, що працюють під 
тиском», НА, що встановлюють вимоги до балонів, «ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів», «ПББЕ підйомників», «ПББЕ парових та 
водогрійних котлів», «ПББЕ ліфтів». Протокол № 118-в від 1 6.10.2014р.

На підприємстві проводяться навчання з питань охорони праці та 
перевірка знань з охорони праці.

З працівниками підприємства проведені навчання з питань: 
«Законодавство України про охорону праці». Основні положення Закону 
України «Про охорону праці». Правила пожежної безпеки. Інструкцій з 
охорони праці введених в дію наказом № 04 -  ОГІ від 07.06.2017 р. Після 
проведення навчань комісією утвореною на підприємстві згідно з наказом № 
02/1 - ОП від 02.06.2017 р., проведена перевірка знань з питань охорони 
праці. За результатами перевірки оформлено протокол № 1 від 15.06.2017р.

З посадовими особами підприємства проведені навчання з питань 
«Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону 
України про охорону праці». Після проведення навчань комісією утвореною 
на підприємстві згідно з наказом № 02/1 - ОП від 02.06.2017 р., проведена 
перевірка знань. За результатами перевірки оформлено протокол № 2 від 
15.06.2017р.

З усіма працівниками підприємства проведені інструктажі з охорони 
праці на робочому місці згідно інструкцій з охорони праці введених в дію 
Наказом № 04 -  ОП від 07.06.2017 р. Інструктажі з охорони праці оформлені 
записами в журналах інструктажу з питань охорони праці.



Працівники в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм і нормативно-правовою та 
навчально-методиадою літературою.

В.О. Нестор

Управління Держпраці у Рівненській області І
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