
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Будтех-Пром", 35700, м. Здолбунів, в.ул. шкільна 30-А, ЄДРПО 37433589;КВЕД 41,20 
"Будівництво житлових і нежитлових будівель"

Директор: Аліксійчук Олександр Васильович 
Тел.(0362)23-62-29

Місце(адреса)виконання робіт підвищеної небезпеки - об'єкти Замовника в Україні. 
Товариство зареєстроване у відділенні ВД ФНВ м. Здолбунів, Рівненського району, 
Рівненської області з 01.01.2011 року безстроково відповідно до ЄДРПО 37433589 і є 
платником єдиного соціального внеску. Всі працівники застраховані стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди внаслідок нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився.

Я, Аліксійчук Олександр Васильович 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:

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним 
газом(киснем, пропан-бутан)

Кількість робочих місць,в тому числі тих , на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -1.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці.

Функції служби охорони праці, згідно наказу по підприємству № 9 від 03.04.3017 року 
покладено, в якості суміщення посад, на головного інженера Омельчука Назара 
Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпрац: 
України з Закону України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення №1869-64-15 від 19.06.15р, протокол №64 "Правил безпечної роботи з 
інструментом та пристроями" "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
" ДБН А.3.2.-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві", посвідчення №1950-137-15 від 22.06.15 р. протокол №137, 
"Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів""Прави/і будови і 
безпечної експлуатації підйомників","Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт", посвідчення N91000-35-16 від 31.03.16 р., протокол №35. 
Посвідчення №17-1-17 "Електробезпека III гр. допуску до 1000 В( в якості 
адміністративно - технічного працівника).

У ТОВ"Будтех-Пром" розроблено та введено в дію:
- згідно наказу № 7 від 12.03.18 р. інструкції з охорони праці по видам робіт і робочим 
спеціальностям;
- згідно наказів N99 від 3.04 17р. N93 від 8.02ю18 р., N96 від 14.03.17 р.
N916 від 18.03.14 р посадові інструкції

Наказом директора товариства N95 від 14.03.17 р затверджено:
-"Положення про систему управління охороною праці"
-" Положення про службу охорони праці"
-"Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці"



-"Положення про забезпечення працівників спецодягом,спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту."
- "Положення про видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки" 
-"Положення про розробку інструкцій з охорони праці".
-"Положення про організацію медичних оглядів працівників певних категорій"

На підприємстві в наявності та ведеться :
• Журнал реєстрації вступного інструктажу;
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
а 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;

На підприємстві наказом N2 б від 12.03.18 р.; створено постійну-діючу комісію (ПДК) 
для перевірки знань з питань охорони праці.
Голова комісії - головний інженер Омельчук Назар Володимирович.
Члени комісії:
Стецюк Дмитро Олександрович, головний механік,посвідчення Рівненського 
ЕТЦ Держпраці України:
N23194-110-16 Закон України "Про охорону праці" та нормативно - правові акти 
до нього.
N24651-153-16 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями" "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" ДБНА
3.2- 2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві".
N24003-130-16 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранівІІ"Правила будови і безпечної експлуатації підйомників","Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт".

Пончук Олександ Петрович, головний енергетик, посвідчення Рівненського 
ЕТЦ Держпраці України:
№2683-87-14 " Електробезпека"\/ гр допуску вище 1000 В 
(в якості адміністративно-технічного працівника).
N22506-87-16 Закон України "Про охорону праці" та нормативно-правові акти до 
нього.
№4664-153-16"Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями" "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті".ДБНА
3.2- 2-2009 " Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві".

Дяченко Олександр Сергійович, інженер , посвідчення Рівненського ЕТЦ 
Держпраці України.
N24314-134-15 Закон України "Про охорону праці та нормативно-правові акти до 
нього".
№4314-134/6-15 "Правила охорони праці підчас виконання робіт на висоті" 
ДБНА 3.2-2-2009" "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві".
Н24314-134/в-15 "Правила безпеки систем газопостачання" та правила 
виконання газонебезпечних робіт"ПББЕ посудин,що працюють підтиском 
нормативні акти, що встановлюють вимоги до балонів", "ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів".
N2 1554"Електробезпека" IV гр. допуску до 1000 В(в якості інспектувального 
працівника).



Для безпечного зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом(кисень, 
пропан-бутан) на підприємстві розроблені слідуючи заходи:

1. Призначено відповідно до наказу №10 від 30.03.2018 р. 
відповідальною особою за облік, зберігання і видачу балонів із ЗВГ та 
газом-киснем головного механіка Стецюк Д.О., який пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП"Рівненський ЕТЦ" на знання 
"Правил безпеки систем газопостачання України" та "Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів(посвідчення 
№1514-92-18 протокол №92 від 16.04.2018 р.)

2. В ТОВ"Будтех-Пром" відповідно до наказу №9 від 30.03.2018 р 
створена комісія по перевірці знань "Правил безпеки систем 
газопостачання України "та "Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють підтиском" та нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів у працівників,які виконують роботи 
підвищеної небезпеки в складі:
Голова комісії: головний інженер Омельчук Н.В.
Члени комісії: головний механік Стецюк.Д.О.

інженер з ОП Дяченко О.С.
Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
"Правил безпеки систем газопостачання України" та Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском" та 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів 
ДП"Рівненський ЕТЦ"(посвідчення №1515-92-18 протокол №92
від 16.04.________ 2018 р., посвідчення №1514-92-18 протокол №92
від 16.04.________ 2018 р.,посвідчення №4314-134/в-15 протокол
№134/в від 03.12.2015 р.)

3. В Т О В" Б у д те х -11 р о м" розроблена та затверджена наказом №_______
від______2018 р. посадова інструкція особи, відповідальної за
технічний стан та безпечну експлуатацію балонів із ЗВГ та стисненим 
газом-киснем.

4. В ТОВ"Будтех-Пром" розроблені та затвердженні наказом №10 від 
30.03 2018 р інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт: 
-63-18 під час перевезення , приймання зберігання і видачі балонів із 
стиснутим і зрідженими газами.
-64-18 при експлуатації балонів із ЗВГ та газом-киснем
-65-18 для виконавців газозварювальних та газорізальних робіт по
металу з використанням пропан-бутанових сумішей.

5. На підприємстві заведені журнали обліку балонів із ЗВГ та газом- 
киснем.

6. ТОВ "Будтех-Пром" має Договір поставки № 9 від 16.03.2018 р. з ФОП 
Сидоровим О.В. на постачання балонів з киснем технічним.

7. ТОВ"Будтех-Пром" має Договір поставки скропленого газу №152 від 
16.03.2018р. з Дочірним підприємством'Тіропан".

8. Для зберігання балонів із зрідженими вуглеводними газами б ВГ) та 
газом - киснем на власній базі ТОВ"Будтєх-Пром" обладнанні 
металеві шафи, які замикається,мають відповідну вентиляцію і 
попереджувальні написи. Територія, де встановлені шафи 
забезпечена засобами пожежогасіння. Шафи встановлені від споруд 
на відстанях, що відповідають нормативним.



9. До виконання заявлених робіт допускаються працівники, які мають 
первинну професійну підготовку, пройшли інструктажі на робочих 
місцях, перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці 
та промислової безпеки, дотримання яких входить до їхніх 
функціональних обов'язків, в тому числі інструкції з охорони праці.

10. Працівники, які будуть виконувати заявлені роботи забезпечені 
спецодягом,спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно 
галузевих норм та пройшли медичний огляд згідно відповідних 
нормативних документів і за їх результатами можуть виконувати 
заявлені роботи. ТОВ"Будтех-Пром" має в наявності всю нормативно 
технічну літературу.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

Директор
ТОВ"Будтех-Пром

"  Ь€> " <03

Аліксійчук О.В.

територіальному органі Держпраці " 2018 р №

Управління Держпраці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О


