
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Приватне підприємство «Імпульсбуд», 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404А, 
код ЄДРПОУ 41416412, ІПН 414164117160,
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,
директор Берлет Павло Олександрович,
тел. 0362 40 10 54, моб. 098 825 10 54, e-mail: impulsgroup@ua.fm
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна; Рівненська область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - 
об'єктів підвищеної небезпеки немає.

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

Я, директор ПП «Імпульсбуд» Берлет Павло Олександрович, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, шо виконуються на висоті понад 1,3 метра; Земляні роботи, що виконуються 
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; Зберігання 
балонів із стисненим, зрідженим газом; Зварювальні роботи. Кількість робочих місць 
10, в тому числі 6 тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Інші відомості: На підприємстві створена служба охорони праці. (Наказ № 2 від 
12.02.2018). Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з 
озорони праці Полєву Л. В.

Наказом № 26 створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці та електробезпеки робітників у складі:______________________________

Берлет П. О. Директор (IV група з електробезпеки) голова комісії
Полєва Л. В. Інженер з ОП (IV група з електробезпеки) член комісії
Грицюк І. С. Начальник

дільниці
(IV група з електробезпеки) член комісії

Перепелиця С. А. Майстер БМР (III група з електробезпеки) член комісії
які пройшли навчання в Рівненському експертно-технічному центрі на знання 
нормативних актів, Закону України «Про охорону праці», «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві». Мають посвідчення № 2091-79-17, 2393-89-17, 1472-58-17(б,в), 
1483-58-17(6,в).

Наказом № 5 від 12.02.2018 затверджено посадові, робочі інструкцій та інструкцій 
відповідальних осіб. Робітники пройшли навчання з ОП, протоколи перевірки знань 
№ 1-4 від 20.02.2018.
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Наказом № 9 від 12.02.2018 затверджені Положення: про службу охорони праці; 
про систему управління охороною праці; про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці; про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту; про організацію медичних оглядів та Положення про енергетичну службу.

Наказом № 21 від 21.02.2018 призначено відповідальних осіб за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки та допуск до робіт підвищеної небезпеки 
працівників підприємства. Відповідальними особами з правом оформляти наряди- 
допуски призначено начальника БМД Грицюка І. С. та майстра будівельно- 
монтажних робіт Перепелицю С. А. Затверджено Положення про порядок видачі 
наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки та Перелік робіт, які 
виконуються за наряд-допусками.

Наказами Nb 24 та 25 від 19.02.2018 призначена особа, відповідальна за безпечне 
зберігання балонів; за організацію постачання, отримання та видачу балонів із 
газами, а також ведення журналу обліку.

Створена комісія по прийняттю в експлуатацію риштувань, наявні риштування 
випробувані на відповідність ДСТУ Б В.2.8-47:2011 ДП «Рівненський науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», протокол № 669 від 
16.08.2017 р.

Створена комісія по випробовуванню страхувальних канатів, фалів, мотузок 
рятувальних.

Наказом № 12 від 12.02.2018 призначена особа, відповідальна за утримання у 
справному стані переносних драбин та стрем'янок та комісія з випробування 
приставних драбин та стрем'янок.

Наказом № 20 від 12.02.2018 призначена особа, відповідальна за збереження, 
справний технічний стан та по нагляду за безпечну експлуатацію 
електрозварювального, газозварювального і газорізального обладнання.

Наказом № 21 від 19.02.2018 призначена особа, відповідальна за
електрогосподарство підприємства.

Підприємство забезпечене справним електроінструментом та акумуляторним 
електроінструментом та обладнанням.

Працівники пройшли навчання з ОП, протоколи перевірки знань № 1-4 від 
20.02.2018; пройшли медогляд та психофізіологічне обстеження; забезпечені 
спецодягом та сучасними засобами індивідуального захисту. Протокол періодичних 
випробувань поясів та стропів (фалів) № 18/02 від 13.02.2018 ТОВ «ПРОМЗІЗ».

ю забезпечене нормативно-правовими актами та літературою з ОП.

Директор ПП «Імпульсбуд» Берлет П. О.

23.04.2018

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єі 
господарювання у територіальному органі Держ

журналі обліку суб'єктів
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