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

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
„ Рівнемолодьжитлокомплексбуд ”, 33027, Рівненська область, м. Рівне, вулиця Клима Савури, 

будинок 14. Поштова адреса 33027, м. Рівне, вулиця Клима Савури, будинок 14. Код ЄДРПОУ 
22571909. Р/рахунок 26002054717665. МФО 333391 у банку АТ «Приватбанк». ІПН 225719017160. 
КВЕД — 2010: підготовчі роооти на будівельному майданчику, монтаж водопровідних мереж, 
систем опалювання та кондиціювання, інші будівельні роботи, оптова торгівля деревиною, 
будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,виробництво будівельних 
металевих конструкцій, організація будівництва і будівництво будівель. Директор Демчук Сергій 
Андрійович. Тел. / факс ( 0362 ) 265-511, моб. тел. 097-777-62-70.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодуваня наслідків можливої шкоди. Страхова компанія ТДВ «СК 
Ю.Ес.Ай.», строк дії з 08.12.2017 до 07.12.2018 року. ПОЛІС №АК/7171966, дота укладання 
договору 07.12.2017року.

Місце ( адреса ) виконання рооіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації 
( застосування ) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — Рівненська область.

-Я, директор ТзОВ ,, Рівнемолодьжитлокомплексбуд „ Демчук Сергій Андрійович , 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.

На підприємстві створено п ять робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм при проведенні наступних робіт: - ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 м , крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на 
висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що 
виконуються за допомогою підйомних та підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.

Інші відомості:
Демчук Сергій Андрійович - директор підприємства. Пройшов навчання та перевірку знань 

з питань ОП в Рівненському ЕТЦ по Закону України „ Про охорону праці” посвідчення № 595-22- 
17, протокол від 02.03.17 № 22.. „ Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”, „ 
Правила 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” посвідчення № 595-22/6-17, 
протокол від 27.02.17 № 22-6.

Хотіч Андрій Герасимович інженер з охорони праці. Пройшов навчання та перевірку 
знань з питань ОП в Рівненському ЕТЦ по Закону України „ Про охорону праці” посвідчення № 
3210-113-16, протокол від 29.09.16 № 113. „Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями”, „ Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБН А.3.2-2-2009 „ 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” посвідчення 
№ 3210-113/6-16 , протокол від 26.09.16 № 113-6.

Лобуренко Павло Степанович енергетик. Пройшов навчання та перевірку знань з питань 
ОП в Рівненському ЕТЦ по Закону України „ Про охорону праці „ посвідчення 
№ 434-15-15, протокол від 20.02.15 № 15. « Правила охорони праці з інструментом та пристроями 

«, « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБН А.3.2-2-2-2009 „ Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” посвідчення № 2612- 
85-15 протокол від 03.09.15 № 85.

Відповідно до наказу №46 від 1 березня 2017 року, при виконанні робіт на висоті всі 
працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме; 

каска захисна; 
пояс запобіжний;

- страхувальний канат;
- захисні огородження, та знаки безпеки.
Служба охорони праці створена відповідно до наказу від 01.03.17 р. № 49.

Функції служби охорони праці покладено на директора Демчука Сергія Андрійовича , який 
пройшов навчання та перевірку знань в комісії територіального управління Держгірпромнагляду у



Рівненській області Закону України „ Про охорону праці „ та нормативно -  правових актів до 
нього.

Перелік інструкцій з охорони праці по спеціальностям та видам робіт затверджено наказом 
від 01.03.17 р. № 03.

З працівниками , які виконують роботи підвищеної небезпеки проведено навчання та 
перевірка знань з питань експлуатаційної документації та засобів індивідуального захисту, 
протоколи № 1,2,3 від 01.0j .17 р. в постійно—діючій комісії підприємства. Навчання проводилось 
відповідно до програм навчання , які затверджено наказом від 01.03.17 р. № 07 . Наказом від 
01.0л.17 р. № 63 призначено Хотіча А.Г. — особу відповідальну за проведення вступного 
інструктажу та директора Демчука С.А.. — особу відповідальну за проведення інструктажу з 
питань ОП на робочому місці.

Підприємство забезпечено засобами індивідуального та колективного захисту , які пройшли 
відповідні випробування

На підприємстві наказом від 01 березня 2017 року № 52 створено постійно-діючу комісію 
для перевірки знань працівників з питань охорони праці, всі члени якої пройшли навчання і 
перевірку знань в Рівненському Е Т Ц  .

Згідно наказу від 01 вересня 2013 року № 18 розроблено і затверджено 
„ Перелік робіт на висоті, які виконуються за наряд-допусками „.

Працівники зайняті при виконанні робіт на висоті забезпечені засобами індивідуального та 
колективного захисту згідно наказу від 01 березня 2017 року № 18 в достатній кількості, 
які пройшли відповідні випробування, про що складені акти випробовувань

Відповідно до Закону України „ Про охорону праці „ розроблено та затверджено наказом 
від 01.03.17 р. № 05 положення з питань охорони праці:
- положення про службу з охорони праці;
- положення про систему управління ( СУОП ) на підприємстві;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві;
- положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску;
- положення про порядок забезпечення працівників спецільним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту;
- положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
- положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

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.

Працівники підприємства пройшли медичний огляд -  висновки медичної комісії від 07 
листопада 2017 року, і забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту при проведені робіт з електрифікованим інструментом та на висоті понад 1, 3м,  крім 
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше.

імативно-правова та матеріально-технічна база на підприємстві є в наявності.

Директор /
емолодьжитлокомплексбуд „ С.А.Дємчук

2017 року

ларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 
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