
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

ТОВ”ВЕНТИЛЯЦІЯБУД”: юридична адреса: Україна, 35564, Рівненська обл.,
Радивилівський р-н, с.Опарипси, вул. Набережна, буд.5, ЄДРПОУ 38505528; Код згідно КВЕД: 
43.22- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 41.20-будівництво 
житлових і не житлових будівель; Директор -  Янчар Інна Віталіївна; Телефон (0362)617055, факс 
(0362)617084; місце виконання робіт -  Україна.

Інформація про наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів: ПрАТ «Страхова компанія «Провідна», страховий 
поліс №АК/626634 від 01.07.2017року по 30.06.2018року, страховий поліс №АК/6266235 від 
01.07.2017року по 30.06.2018року.

Я, Янчар Інна Віталіївна, 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, 
устаткування підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються 
на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриттям або робочого настилу та робіт, 
що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників,без отримання відповідного дозволу.

На підприємстві 3 (три) робочих місць на яких існує підвищений ризик виконання робіт.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці згідно 

наказу по підприємству від 13.01.2014оку №20 покладено на інженера з охорони праці - Хотіч 
Андрія Герасимовича.
Хотіч Андрій Герасимович, інженер з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань в 
комісії ДП «Рівненського експертно-технічного центру Держпраці» Закону України “Про охорону 
праці” та нормативно-правових актів до нього -  протокол від 29.09.2016року №113, “Правил 
безпечної роботи з інструментами і пристроями”, “Правил охорони праці під час роботи на 
висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової 
безпеки в будівництві” -  протокол від 26.09.2016року №113-6.

Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки являються:

Янчар Інна Віталіївна, директор, голова комісії, пройшла навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в комісії ДП «Рівненського експертно-технічного центру Держпраці» 
Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього -  протокол від 
ОЗ.П.Іброку №135, “Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями”, “Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА. 3.2.-2-2009 “Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві” -  протокол від 31.10.16 року №135-6.

Кіселик Роман Миколайович, виконавець робіт, член постійно-діючої комісії, пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії ДП «Рівненського експертно- 
технічного центру Держпраці» Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього - протокол від 22.12.2016року №168, “Правила безпечної роботи з інструментами 
та пристроями”, “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА. 3.2.-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві” -  
протокол від 19.12.20Іброку №168-6.



У TOB “ВЕНТИЛЯЦІЯБУД” розроблено, затверджено та введено в дію:
- “Положення про службу охорони праці”, “Положення про порядок проведення навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці”, “Положення про систему управління охороною праці”, 
“Положення про порядок забезпечення працівників безплатно спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами захисту”, “Положення про проведення робіт, на виконання яких необхідно 
видавати наряд-допуск” згідно наказу від 13.01.2014року №05.
- Інструкції з охорони праці та їх Перелік інструкцій згідно наказу від 01.03.2017року №01.

На підприємстві 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 видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- Журнал перевірки знань з питань охорони праці та електробезпеки;

На підприємстві наказом від 04.01.2016року №06 створено комісію по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці. Голова комісії -  директор Янчар І.В. (протокол від 03.11.2016 
року №135), члени комісії:, виконавець робіт Кіселик P.M. (протокол від 22.12.20Іброку №168), 
інженер з ОП Хотіч А.Г.(протокол від 29.09.20Іброку №113), які пройшли навчання в комісії ДП 
«Рівненського експертно-технічного центру Держпраці».

Розроблено і затверджено “Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами- 
допусками” згідно наказу від 05.01.2015 року №09, “Список працівників, які мають право 
виконувати роботи на висоті” згідно наказів від 04.01.20Іброку №27, від 07.06.201 броку №30, 
“Список працівників, які мають право бути відповідальними при виконані робіт на висоті” згідно 
наказу від 04.01.20Іброку №19, “Список працівників, які мають право видачі наряд-допусків та 
розпоряджень при виконанні робіт на висоті” згідно наказу від 04.01.2016року №22.

Усі посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, “Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями”, 
ДБНА.3.2.2-2009 Система стандартів безпеки праці “Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві”, а працівники підприємства, які безпосередньо виконують роботи на висоті пройшли 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці (Протокол №1 від 04.01.2017,№2 від 
03.04.2017року) та перевірку знань з електробезпеки (Протокол №1, №2, №3, №4, №5 від 
04.01.2017року) в комісії підприємства по інструкціях з охорони праці №1-03, 1-04,1-06, 1-07, 1- 
08, 1-09, 1-12, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 1-18, 1-24,1-39 відповідно до Переліку інструкцій з охорони 
праці, затвердженого наказом від 13.01.2014року №03. Всі працівники підприємства пройшли 
періодичний медичний огляд.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту, 
які пройшли випробування відповідно до акту №1, №2 від 25.01.2017року.

Підприємство забезпечене нормативно-правовими документами.
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