
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості  про роботодавця:  Товариство з обмеженою в ідпов ідальн іс тю  “ Смарт  
БАУ” , Юридична адреса:  3532,  Рівненська обл, Р івненський  р -н ., с. Великий Олексин,  
вул.Залізнична,  8.
Є ДРП ОУ  38895465;  КВЕД- 41.20 "Буд івництво житлових  і нежитлових  будівель".
Директор  - Гусарук Олександр  Іванович.
Тел, 0362-40-20-30.

Місце (адреса) виконання робіт  п ідвищено ї  небезпеки  та /або експлуатац і ї  
( застосування) машин,  механізм ів,  устаткування п ідвищено ї  небезпеки  - Україна.

Інформація про наявн ість  договору  страхування цив ільної  в ідпов ідальност і  перед 
третіми особами стосовно в ідшкодування наслідк ів можливо ї  шкоди (найменування 
страхової  компані ї ,  строк  ді ї  страхового  полісу, номер і дата його видачі)  —  не п ідлягає 
постановці  на облік в П Е Н С ІЙ Н О М У  ФОНДІ УКРАЇНИ та В ідд іленні  ВД ФС С Н В у Рівному у 
зв 'язку з прийняттям  Закону  України від 04 .07.2013 № 406-VI I “ Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  акт ів України у зв 'язку з проведенням адм ін істративно ї  реформи ” .

Я, Гусарук Олександр  Іванович,  цією д екларац ією  п ідтверджую відпов ідн ість  
матер іально-техн ічно ї  бази та умов  праці вимогам законодавства  з питань охорони праці  
під час виконання таких  робіт  п ідвищено ї  небезпеки та /або експлуатац і ї  (застосування)  
таких  машин, механізм ів,  устатковання п ідвищено ї  небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше 
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників без 
отримання відповідного дозволу.
Кільк ість робочих місць,  тому числі тих, на яких існує п ідвищений ризик  виникнення травм 
-  6 .

Інші в ідомості :
На п ідприємств і  створено  службу охорони праці.  Функці ї  служби охорони праці , зг ідно 

наказу по п ідприємству  №2-ОП від 16.08.2017р. ,  виконує  інженер з охорони праці 
Мельник  Анатол ій  О лександрович ,  який пройшов навчання та перев ір ку  знань в РЕТЦ 
Управління Д ержпрац і  у Р івненськ ій області з Закону  України "Про охорону праці"  та 
нормативно-правових  актів до нього, посвідчення № 417-14-16  протокол від 18.02.16р.  
№14, "Правил охорони праці  під час роботи з інструментом та пристроями" ,  "Правил 
охорони праці  під час  виконання робіт  на висоті",  "ДБН А . 3 .2 -2 -2009 "Система стандартів  
безпеки праці. Охорона праці і промислова  безпеки у будівництві" ,  посв ідчення №417- 
14/6-16, протокол від 15.02.16р.  №14-6.

У ТОВ “Смарт  БАУ” розроблено,  затверджено та введено в дію: 
зг ідно наказу №5-ОП від 16.08.2017р. ,  інструкц і ї  з охорони праці;  
зг ідно наказу №6-ОП від 16.08.2017р. ,  посадов і  інструкції ;  
зг ідно наказу №2-ОП від 16.08.2017р. ,  Положення про службу охорони праці;
зг ідно наказу №23-О П від 17.10.2017р. ,  Положення про видачу  та оф ормлення  наряд- 
допуску;
згідно наказу №1-ОП від 16.08.2017р. ,  Положення про систему  управл іння  охороною 
праці;
зг ідно наказу № 3-ОП від 16.08.2017р. ,  Положення про навчання та перев ірку  знань з 
питань охорони праці,  Програма вступного інструктажу.
На підприємств і  є в наявност і  та ведуться:  Журнал реєстрац і ї  вступного  інструктажу з 
питань охорони праці; Ж урнал  реєстрац і ї  інструктаж ів з питань охорони праці  на
робочому місці; Ж урнал  реєстрац і ї  інструкцій з охорони праці на п ідприємств і ;  Журнал
обліку робіт, що виконуються  за нарядами і розпорядженнями;  Журнал  видачі наряд- 
допуск ів;  Журнал  приймання  та огляду риштувань та помосту ;  Журнал періодичного  
огляду тари;  Журнал  обліку та зберігання засобів захисту.

На п ідприємств і ,  наказом №4-ОП від 16.08.2017р.  створено коміс ію для перевірки 
знань з питань охорони праці у прац івників в складі : Голова коміс і ї  - директор  Гусарук



Олександр Іванович (посв ідчення Р івненського  ЕТЦ № 1309-44-15  протокол від 30.04.15р.  
№44 Закон України "Про охорону  праці" та нормативно-правових  актів до нього, 
посвідчення № 1309-44 /6 -15  та протокол від 27.04.15р.  №44-6  "Правил  охорони праці  під 
час роботи з інструментом та пристроями" ,  "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті",  ДБН А .3 .2-2 -2009 "Система стандартів  безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві" ) .  Члени комісі ї :  виконавець  робіт  Карпук Віктор 
Петрович (посв ідчення Р івненського  ЕТЦ № 4582-150-17  протокол від 17.11.2017 р. №150 
Закон України "Про охорону праці" та нормативно-правових  актів до нього,  посвідчення 
№4582-150/6-17  та протокол від 13.11.17 р. №150/6  "Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями",  "Правил охорони праці під час виконання робіт  на висоті",  
ДБН А .3 .2 -2 -2009  "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві" )  та інженер з охорони праці Мельник  Анатол ій Олександрович 
(посвідчення Р івненського  ЕТЦ № 417-14-16  протокол від 18.02.16р.  № 14 Закон України 
"Про охорону праці"та  нормативно-  правових  актів до нього,  посв ідчення №417-14/6-16 
та протокол від 15.02.16р.  №14-6  "Правил охорони праці  під час роботи з інструментом та 
пристроями",  "Правил  охорони праці  під час виконання робіт  на висоті",  ДБН А .3.2-2-2009 
"Система стандарт ів  безпеки праці.  Охорона праці і промислова  безпека у будівництві") .

На п ідприємств і  наказом №11-ОП від 10.10.2017 року призначено в ідпов ідальними за 
організацію і безпечне виконання робіт  на висоті в тому числі  з риштувань,  виконавц ів  
робіт Карпука Віктора Петровича та Чехно Романа Миколайовича.

В ідпов ідальним за видачу наряд-допуск ів  при виконанн і  робіт  п ідвищеної  небезпеки,  
зг ідно наказу № 23-ОП від 17.10.2017  року, виконавець робіт  Карпук Віктор Петрович.  
В ідпов ідальним за справний  стан та огляд риштувань під час експлуатац і ї  на будівельних 
об'єктах та в ідпов ід альним за техн ічний  стан, зберігання та щоденний огляд запоб іжних  
поясів (наказ №11-ОП від 10.10.2017р.)  - призначено виконавця робіт  Чехно Романа 
Миколайовича.  Наказом ТОВ "С март  БАУ" №19-ОП від 17.10.2017р. ,  створено коміс ію по 
прийманню риштувань  в експлуатац ію  в наступному складі : голова - виконавець робіт 
Карпук В.П, члени - виконавець  робіт  Чехно P.M. та муляр Котюк О .C..

В ТОВ "Смарт  БАУ" наказом №20-ОП від 17.10.2017р. ,  створено  коміс ію з проведення 
випробувань запоб іжних  поясів в наступному  складі : голова - виконавець робіт Карпук  
В .П., члени коміс і ї  - інженер з охорони праці Мельник  А.О. та муляр Котюк О.С. В 
наявності  є запоб іжн і  пояси,  які пройшли випробування (акт випробування запоб іжних  
поясів №2 від 20.1 0.201 7р.).

Працівники,  зайнят і  на роботах п ідвищено ї  небезпеки,  пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці  в коміс і ї  п ідприємства Протокол №2 від 
13.10.2017р.

Запис про проведення інструктажів  робиться в Журнал і  реєстраці ї  інструктажів  з 
питань охорони праці на робочому  місці.

В ТОВ "С март  БАУ" наявні  необхідні  нормативн і  документи ,  що регламентують 
виконання робіт  з п ідвищено ї  небезпеки.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у Управлінні Держпраці
20___ р. №.


