
Декларація

відповідності матеріально -технічної бази роботодавця вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:: Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурне бюро 
«Янкор» 33027 м. Рівне вул. Джона Ріда, 16 тел.(0362) 28-82-84 Юридична адреса : Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Архітектурне бюро «Янкор».: 33027 м. Рівне вул. Джона Ріда, 16 
Вид діяльності за КВЕД :. Код -  41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель, 
р/р № 26002301938901 МФО 333368 Код ЄДРПОУ 33353494 Свідоцтво платника податку № 
200089897. Інд. под..№ 333534917160

Директор -  Корнійчук Юрій Анатолійович 
тел. .(0362) 28-82-84
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки -  роботи виконуються згідно з договорами підряду 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

При укладенні трудового договору з підприємством, всі працівники застраховані фондом 
соціального страхування стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. .

Добровільного аудиту з охорони праці не проводилось.
Я, Корнійчук Юрій Анатолійович , цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 

технічної бази та умов праці вимогам законодавства з охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки :
- Роботи верхолазні та скелелазні, без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць , в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4 

Маємо декларації, якими підтверджено відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 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 скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, без отримання відповідного дозволу 
(Декларація - реєстраційний № 004 від 25 січня.2014 року)
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою, без отримання відповідного дозволу.

(Декларація - реєстраційний № 016 від 20 лютого.2018 року )

Кількість будівель і споруд (приміщень) -  роботи виконуються на об’єктах замовника 
Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці - наказ № 2 від 15.01.2018 р функції керівника 
якої з охорони праці виконує Лавренчук С.В...
наказом № 3 від 15.01.18 р призначено відповідальних посадових осіб:

Границький Олександр Олександрович - виконроб , відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, утримання у справному 
стані устаткування, організацію і виконання робіт підвищеної небезпеки з метою забезпечення 
безпеки працівників.

Волочнюк Олександр Ігорович -  відповідальна особа за виконання робіт підвищеної небезпеки на 
дільниці.
Наказом № 4 від 15.01..2018 р створено постійно діючу комісію для перевірки знань з питань 
охорони п р а ц і.
Голова комісії: Корнійчук Ю рій Анатолійович - директор 
Члени к о м іс і:
- Границький Олександр Олександрович - виконроб
- Лавренчук Сергій Віталійович - в.о.служби ОП
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» Держпраці



Корнійчук Ю рій Анатолійович - директор: Закон України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього , посвідчення № 4050-132-16 протокол від 28.10.16 р№  132 , «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 посвідчення № 2981-105-16 протокол від 13.09.2016 р № 105

Границький Олександр Олександрович - виконроб : Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього , посвідчення № 4052-132-16 протокол від 28.10.16 р №
132 , «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 посвідчення № 2982-105-16 протокол від
13.09.2016 р №  105

Лавренчук Сергій Віталійович - в.о.інженера з ОП : Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього , посвідчення № 4051-132-16 протокол від 03.11.16 р № 
132/1 , «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 посвідчення № 2983-105-16 протокол від
13.09.2016 р №  105

Розроблено та затверджено наказом № 1 від 15.01..2018 р
Положення про службу охорони праці
Положення про систему управління охороною праці
Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Наказом № 5 від 15.01..2018 р затверджено та введено в дію інструкції з питань охорони праці 
по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, протокол № 03 від 29.01. 2018 р.
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці
Працівники, забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
Видача працівникам і повернення ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
обліковуються в особистій картці встановленої форми.
Запобіжні пояси отримані і випробувані перед вводом в експлуатацію. Дата огляду та 
випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань засобів захисту, протокол 
випробування від 26 грудня 2017 р
Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок підприємства у відділенні 
профоглядів Поліклініки № 2 (останній заключний акт від 10.10.16 р 
Психофізіологічне обстеження працівників в ДП «Рівненський експерно-технічний центр 
Держпраці» від 31.10.2016 р, 16.06.2017 р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

Підприємство забезпечене навчальними планами, посібниками та НПАОП..

Ю .А.Корнійчук 
(ініціали та прізвище)

« » .20___ р №


