
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія управління будівництвом «Моноліт» 
33088, м. Рівне, вул. Курчатова,60; тел 0673823099
Вид діяльності за КВЕД:41.20- Будівництво житлових і нежитлових будівель
Р/р -26001000015529.980
Банк - АТ «Укрексімбанк» м. Київ
МФО -322313
Код ЄДРПОУ - 41211159
ІПН -412111517169
Витяг №1717164500209 з реєстру платників податку на додану вартість 
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я, директор ТзОВ « Компанії управління будівництвом «Моноліт», Котов Володимир 
Володимирович, 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 1,3м.

- земляні роботи,що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою.
- роботи верхолазні.
- зварювальні роботи
Адреса будівництва: об’єкти замовника на території України.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 5 чоловік. 
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди не має.
Будівлі,споруди згідно договору оренди №15/03-17 від 15 березня 2017р 
Інші відомості:
Котов Володимир Володимирович -  директор. Відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ №ОЬОП від 15.12.2017р.
Наказом № 07-ОП від 15.12.2017р.створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:
Котов Володимир Володимирович -  директор.
Пройшов навчання та перевірку знань на 111-у групу з електробезпеки 
Посвідчення №1318-40-18 від 05.04.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці». 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Посвідчення №4872-158-17 від 08.12.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

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

Протокол №158/6 від 04.12.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт» 
« Правил будови і безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском»
« Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»

Протокол №158/в від 08.12.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього



Протокол №158/в від 08.12.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 158 від 08.12.2017р.

Крючок Ігор Олександрович -  головний інженер, відповідальна особа за затвердження 
наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки .
Наказ №Ю-ОП від 15.12.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 111 -у групу з електробезпеки.
Посвідчення №1319-40-18 від 05.04.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці». 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Посвідчення №4873-158-17 від 08.12.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №158/6 від 04.12.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечних 

робіт»
« Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» 

Протокол №158/в від 08.12.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 158 від 08.12.2017р.

Витрикуш Андрій Анатолійович - виконроб будівельно-монтажної дільниці, 
відповідальний працівник за виконання робіт на висоті, земляних, верхолазних, 
зварювальних робіт та видачу нарядів-допусків і розпоряджень.
Наказ №Ю-ОП від 15.12.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 111-у групу з електробезпеки.
Посвідчення №1320-40-18 від 05.04.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Посвідчення №4874-158-17 від 08.12.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 158 від 08.12.2017р.

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

Протокол №158/6 від 04.12.2017р.
- « Правил будови і безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском» 

Протокол № 158/в від 08.12.2017р.
Ткачук Микола Віталійович -інженер-енергетик, відповідальна особа за 
електрогосподарство, за безпечну експлуатацію, зберігання, справний стан і видачу елек
троінструменту, допуск працівників до роботи з електроінструментом.
Пройшов навчання та перевірку знань на У-у групу з електробезпеки.
Посвідчення №2711-65 від 25.05.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці».
На підприємстві створено службу охорони праці.
Розроблено та затверджено наказом № 03-ОП від 15.12.17р.

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 організацію проведення відомчого контролю якості будівельно- 

монтажних робіт при будівництві житлових і нежитлових будівель.
Положення про порядок видачі та оформлення наряду -  допуску.

Наказом №05-(Ш від 15.12.2017р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт

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 обліку та зберігання засобів 
захисту.
Наказом № 07 -ОП від 24.04.17 створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці.Протокол №01 від 01.02.2018р
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах на висоті земляних,верхолазних,зварювальних робіт 

забезпечені засобами індивідуального захисту.
Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки).

Запобіжні пояси випробувано в лабораторії ДП « Рівненський експертно-технічний центр 
Держпраці». Дату огляду та випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань 
засобів ахисту 29.03.2018року.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі.

( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб»єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області


