
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з додатковою відповідальністю «Рівненський 
домобудівний комбінат», 33016, м. Рівне, вул. Будівельників, 1, код ЄДРПОУ 22555939, 
директор Ткачук Олександр Іванович, тел./факс (0362)24-11-67, mail@rdbk.com.ua. Місце 
виконання робіт: по Рівненській області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди______відсутній_______ .

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.

Я, Ткачук Олександр Іванович, 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 -  15. Кількість будівель і споруд (приміщень) - 3, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) -  3.

Інші відомості:

На підприємстві створена служба охорони праці (наказ № 75/ОП від 0.05.2008 року). 
Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, з працівниками підприємства 
проводяться всі види інструктажів.

Наказом № 108 від 01.07.2016 року створена постійно діюча комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці і пожежної безпеки, електробезпеки у складі голови комісії -  
головного інженера Кравченко Ігоря Юрійовича, членів комісії: заступника директора з 
охорони праці Дячука Ігоря Віталійовича, головного енергетика Ющука Миколи 
Ростиславовича, інженера з охорони праці Максименко Сергія Володимировича.

Кравченко І.Ю. пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення № 2250-79-16, протокол 
від 14.07.2016р. № 79), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(посвідчення № 2250-79/6-16, протокол від 11.07.20163 № 79-6). Посадова особа забезпечена 
посадовою інструкцією.

Випробування пасів безпеки та інших такелажних засобів проводяться працівниками 
відділу головного механіка під керівництвом Кравченко І.Ю., про що робляться записи в 
Журналі обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.
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Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного т а ' 
індивідуального захисту (запобіжні пояси, каски).

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: Інструкція з ОП № 4/а під час 
виконання робіт на висоті, Інструкція з ОП № 23 під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів.

Допущені до виконання робіт працівники пройшли перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі нормативно-правових актів.-додержання яких входить до їхніх функціональних 
обов’язків, у тому числі інструкцій з охорони праці (протоколи від 02.11.2017р. №№ ЗБВ1- 
170П. ЗБВ2-170П, СГП2-170П. ВГЕ1-170П. ВГМ5-170П).

Усі роботи виконуються відповідно до проекту виконання робіт підвищеної небезпеки 
(ПВР), затвердженого 16 березня 2013 року.

Відповідальні особи за виконання робіт на висоті у підпорядкованих підрозділах: 
начальник цеху ЗБВ Бірець С.М., т.в.о. завідувача СГП Вікторчук А.О., головний енергетик 
Ющук М.Р., заступник головного механіка Давидюк В.К., механік ВЗП Леошик О.П. 
(протокол від 27.10.2017р. № ІТП1-170П).

Нормативно-правовими актами забезпечені в повному обсязі.
На підприємстві розроблені та введені в дію: Положення про систему управління 

охороною праці. Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з охорони 
праці. Положення про розробку інструкцій, Програма вступного інструктажу.

В наявності: Журнал вступного інструктажу. Журнал реєстрації інструктажів з питань 
■'тг - ... • • [СТруКщй з охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

(ініціали та прізвище)
О.І. Ткачук

органі Держпраці 2 0 __ р . №


