
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
будівельно-монтажне управління «Промжитлобуд-2», 33018, Рівненька обл., місто 
Рівне, вулиця Курчатова, будинок 16а, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код): 
01273415, керівник. Турчик Микола Назарович, телефони: моб. (067) 946-12-71, 
тел./факс (0362) 63-49-59, E-mail: prombmu2@gmail.com. Місце виконання робіт 
підвищеної небезпеки -  об’єкти замовника.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: на 
підприємстві об’єкти підвищеної небезпеки відсутні.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з 
охорони праці не проводився.

Я, Турчик Микола Назарович, 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 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки:

Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  6.

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 
р. Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку знань 
Закону України «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», посвідчення № 262-9/в-17 від 09.02.2017 р.про перевірку знань 
«Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, 
«ПББЕ посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють 
вимоги до балонів «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», «ПББЕ підйомників», «ПББЕ 
парових та водогрійних котлів»), 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».
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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:

Голова комісії -  Турчик М. Н. (посвідчення № 4291-133-15 від 03.12.2015 р. 
Державної служби України з питань праці 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 -  та інженер з ОП Денисяк В. Л. (посвідчення № 262-9-17 від 
09.02.2017 р. Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про 
перевірку знань Закону України «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», начальник дільниці Турчик Н. М. (посвідчення № 2774- 
101-17 від 28.07.2017 р. . Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ 
про перевірку знань' Закону України «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», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

Наказом №587-ОП від 08.02.2018 р. призначено відповідальним за організацію 
і безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) 
начальника дільниці Турчика Н. М.

Наказом №380А-ОП від 29.03.2017 р. призначено відповідальним за видачу 
наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки директора Турчика М. Н.

Працівники, що залучаються до виконання робіт в колодязях, траншеях, 
котлованах, бункера^, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах) забезпечуються спецодягом, засобами індивідуального і 
колективного захисту згідно типових норм, а саме: протигазами; рятувальними 
поясами та мотузками, які пройшли випробування на розрив; касками; інвентарем з 
кольорового металу, не здатного до іскроутворення; огороджувальними триногами та 
огородженням; пересувними попереджувальними і заборонними знаками безпеки; 
гаками і ломами для відкривання люків колодязів; пересувним вентилятором; 
газоаналізатором; акумуляторними ліхтарями напругою до 12 В; переносною 
драбиною.

Наказом №380А-ОП від 08.02.2018 р. призначено відповідальним за утримання 
у справному стані, перевірку, огляд, та облік засобів захисту та їх безпечну 
експлуатацію начальника дільниці Турчика Н.М.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці, згідно таких інструкцій з охорони праці: «Для



електрика», «Під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів», «Для арматурника», «Під час виконання бетонних робіт», 
«Під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Під час роботи з ручними 
інструментами та пристроями», «При роботах із застосуванням переносних драбин та 
драбинок», «Під час виконання земляних робіт», «З надання першої (долікарської) 
допомоги потерпілим при нещасних випадках», «Під час монтажу бетонних і 
залізобетонних конструкцій», «Для муляра», «Для електрозварника ручного 
зварювання», «Під час ручного переміщення вантажів», «Під час робіт з ручним 
електрифікованим інструментом», «Для столяра», «Для стропальника», «Для тесляра», 
«При роботі в траншеях і котлованах», «Для присвоєння І групи з електробезпеки», 
«Під час робіт в закритих просторах». Результати навчання та перевірки знань внесені 
до протоколів: № 12 від 29.12.2017 р., № 13 від 29.12.2017 р., № 14 від 29.12.2017 р., 
№15 від 04.01.2018 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.

14 березня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

Директор ТзОВ БМУ 
“Промжитлобуд-2” Турчик М. Н.

територіальному органі Держпраці 20__р.
№
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