
Декларація 
відповідності матеріально - технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

Відомості про роботодавця:
Повна назва -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»;

Скорочена назва -  ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»;
Юридична адреса: 33028; Рівненська обл..м.Рівне, вул.Лермонтова. буд.4А;
Вид діяльності за КВЕД: 41.20 -  Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Клас професійного ризику-17.
Р/р -26005000038784;
Банк - філія AT « УКРЕКСІМБАНК» в м. Рівне
М Ф О -322313
Код СДРПОУ - 40133667;
Місце виконання робіт: об’єкти замовника по Україні;
Державну реєстрацію стосовно загальнообов'язкового державного соціального 
страхування товариство має у Рівненському відділенні Управління виконавчої Дирекції 
Фонду соціального страхування України у Рівненській області.
Дата державної реєстрації -  13.03.2017р. Номер реєстру -  10000000516088.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» Воронський Олег 
Андрійович цією Декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази 
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме:

Земляні роботи, що виконуються на глибині монад 2м або в зоні розташування 
підземних комунікацій 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
становить 7 місць.
Мельник Вячеслав Ростиславович - виконроб, відповідальний працівник за виконання 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій.
Наказ № 15/01/18/08 від 15.01.2018р.
Інші відомості:
Воронський Олег Андрійович -  директор. Відповідальний за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ №15/01/18/02 від 15.01.2018р.
Воронський Олег Андрійович -  директор. Відповідальний за електрогосподарство.
Наказ №15/01/18/03 від 15.01.2018р.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання на V-y групу з електробезпеки 30.11.2017р. 
в ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки 

Протокол № 10 від 02.02.2018р.
ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями »
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»



Протокол № 106 від 02.02.2018р.
« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання 

газонебезпечних робіт,
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 

нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.
- «Правил будови та безпечної експлуатації водогрійних котлів»
- «Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

«Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»
Протокол № Юв від 02.02.2018р.

«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
Протокол № 4 від 20.01.2018р.

Мельник В’ячеслав Ростиславович - виконроб.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання на 1 У-у групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці 27.02.2017р 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

Закону України « Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол №21/1 від 06.03.2017р.

- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил охорони праці з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №21 -б від 27.02.2017р.
- « Правил безпеки систем газопостачання України», та правил виконання

газонебезпечних робіт
- «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, т о  працюють під тиском».

нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів
- «Правил безпечної експлуатації підйомників»
- « Правил безпечної експлуатації ліфтів»
- «Правил будови та безпечної експлуатації парових водогрійних котлів»

Протокол № 21-в від 02. 03.2017р.
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
«Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
«Правил безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол 21-ж від 02.03.2017р.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони прані.

Наказ №15/01/18/01 від 15.01.2018р.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання на lV-y групу з електробезпеки 

24.03.2017р. в ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання:

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 22 від 02.03.2017р.
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві»
« Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання 

газонебезпечних робіт.
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 

нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів



Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»
« Правил безпечної експлуатації ліфтів»
« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»

Протокол №22-в від 02.03.17р.
Розроблено та затверджено наказом №15/01/18/05 від 15.01.2018р.

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 енергетичну службу

- Положення про видачу наряду -  допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
Положення про розробку інструкцій
Положення про організацію та проведення оперативного контролю за станом 
охорони праці
Положення про медичний огляд працівників зайнятих на роботах з підвищеною 
небезпекою

Наказом № 15/01/18/04 від 15.01.2018р. затверджено та введено в дію Інструкції з охо
рони праці по професіях, видах робіт та інструкції для відповідальних працівників. 
Наказом № 15/ 01/18/06 від 15.01.2018р. створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №2.№3.
№4,№5,№6,№8 від 02.04.2018р
Запис про проведення інструктажів з охорони праці робиться у відповідних Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки забезпечені засобами
індивідуального за хисту, спецодягом та спецвзуттям згідно діючих норм. Працівники в 
повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці.

О.А.Воронський

( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб.єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області «____» 2018р. №
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