
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Промбуд 8» 

Місцезнаходження:35702, Рівненська обл., м.Здолбунів, вул.Шевченка,1
Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 37051967
Керівник підприємства: Директор Середюк Сергій Анатолійович 
Телефон (факс): (0362) 23-33-17; E-mail: proitibud880gmail. com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -Рівненська область.

В товаристві з обмеженою відповідальністю «Промбуд 8» відсутні 
об'єкти підвищеної небезпеки.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Середюк Сергій Анатолійович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 

підвищений ризик виникнення травм - 7.
Інші відомості:
На підприємстві створена служба охорони праці відповідно до вимог 

законодавства. Функції служби охорони праці покладені на інженера з 
охорони праці Середюка А.О. , який пройшов навчання і перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (посвідчення 
№330-11-18),"Правил охорони праці під час робот з інструментами та 
пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті", ДБНА.З.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона 
прці і промислова безпека в будівництві" (посвідчення №330-11/6-18).

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу 
№33 від 25.07.201бр. інструкції з охорони праці.

Наказом №Зоп від 20.08.2010р. затверджені "Положення про службу 
охорони праці" та "Положення про навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці", наказом №47 від 21.11.2011р. затверджені 
"Положення про систему управління охороною праці".
Є внаявності 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 № 4 від 05.02.2018р. створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії - Середюк С.А. .(посвідчення №4876-158-17 Закон 
України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього; 
посвідчення №4876-158/6-17- "Правила охорони праці під час роботи із 
інструментами та пристроями", "Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", ДБНА.З.2-2-2009 "Система стандартів 
безпеки праці. Охорона прці і промислова безпека в будівництві").



Члени комісії-інженер з ОП Середюк А.0. (посвідчення №330-11-18 
законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієна праці та електробезпека ,посвідчення 
№330-11/6-18 "Правила охорони праці під час робот из інструментами 
та пристроями", "Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті", ДБНА.З.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона 
прці і промислова безпека в будівництві");
виконроб Євтушенко В.М. (посвідчення №329-11-18 законодавчі акти з 

охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки ,посвідчення №329-11/6-18 "Правила охорони 
праці під час робот из інструментами та пристроями", "Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБНА.З.2-2-2009 
"Система стандартів безпеки праці. Охорона прці і промислова безпека 
в будівництві");

Відповідальними особами за організацію та безпечне виконання 
робіт на висоті та видачу наряд-допусків призначені виконавці робіт 
Євтушенко В.М. та Зарічнюк О.А (наказ №2 від 11.01.2018р.; наказ №12 
від 16.01.2018р.).
Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння праівників 

з висоти (пояси запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси 
запобіжні пройшли випробування на підприємстві ТОВ "Промбуд 8" 
(протокол №5 від 12.11.2017р.)

Всі засоби захисту зареєстровані в "Журналі обліку та огляду 
такелажних засобів, механізмів та пристроїв"
Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчаннята 

перевірку знань з пттань охорони праці, згідно протоколів №14 від 
01.03.2017р., №17 від 01.03.2017р, №19 від 14.03.2017 р.
Запис про проведення інструктажів робиться в "журналі реєстрації 
інструктажівз питань охорони праці на робочому місці.
Працівники забезпечені в повному об'ємі нормативно-правовими актами 

з охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб1єктів 
господарювання в управлінні Держпраці у Рівненській області
__________________ 20___ р. N ______.
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