
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно- 
монтажен управління «Промжитлобуд-2» в особі директора Турчика Миколи Назаровича, 
33018, Рівненька обл., місто Рівне, вулиця Курчатова, будинок 16а, код ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний код): 01273415, розрахунковий рахунок №26002247928001 в ПАТ 
«ПриватБанк», індивідуальний податковий номер 012734117160, виданий Державною 
податковою адміністрацією в м. Рівне 11 липня 1997 року, КВЕД: 41.20 -  Будівництво 
житлових і нежитлових будівель, телефони: моб. (067) 946-12-71, тел./факс (0362) 63-49-59, 
E-mail: prombmu2@gmail.com. Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  Рівненська 
область.

В товаристві з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажному управлінні 
«Промжитлобуд-2» відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

Я, Турчик Микола Назарович, 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 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, роботи з риштувань.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
- 6.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 302- 

ОП від 01.09.2016 p., покладено на інженера з охорони праці Денисяк Вікторію Леонідівну, 
яка пройшла навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього посвідчення № 262-9-17 від 09.02.2017 p., «Правил з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» посвідчення № 262-9/6-17 від 06.02.2017 р.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 200 -  ОП від 23.11.2015 р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 201 -  ОП від 23.11.2015 р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці».

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичного огляду 
тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Наказом № 369-ОП від 10.02.2017 р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:__________________________________________________
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Голова комісії -  Турчик М. Н. (посвідчення № 4291-133-15 від 03.12.2015 р. 
Держгірпромнагляду Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 4291-133/6-15 від 03.12.2015 р. 
про перевірку знань «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті»).

Члени комісії -  інженер з ОП Денисяк В. Л. (посвідчення № 262-9-17 від 09.02.2017 р. 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 262-9/6-17 від 
06.02.2017 р. «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті»), виконроб Турчик 
Н. М. (посвідчення № 2774-101-17 від 28.07.2017 р. «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, посвідчення № 2624-96-17 від 19.07.2017 р. «Правил з охорони праці 
під час виконання робіт на висоті»).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено 
виконроба Турчика Н. М., відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки призначено директора Турчика М. Н.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні пройшли випробування на 
територіх підприємства ТзОВ БМУ «Промжитлобуд-2» (протокол №003 від 30.05.2017. Всі 
засоби захисту зареєстровані в «Журналі обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та 
пристроїв».

Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання й перевірку знань з 
питань охорони праці, згідно протоколу № 09 від 30.12.2016 р., № 10 від 30.12.2016 р., № 11 
від 30.12.2016 р.

Запис про проведення інструктажів робиться в «Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці».

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони
праці.

Директор ТзО 
“Промжитл!

м.п.

Турчик М. Н.

' V Ч '  с
"27" л исто п ад а'

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держгірпромнагляду__________________ 20__ р. № ______ .

і Управління Держпраці у Рівненській областГІ
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