
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавцяіТовариство з обмеженою відповідальністю 
"Будтех-Пром", 35700, м. Здолбунів, вул. 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:

Роботи в колодязях.шурвах, траншеях, котлованах.
Кількість робочих місць,в тому числі тих , на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм - 4.
Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці.

Функції служби охорони праці, згідно наказу по підприємству № 9 від 3.04.3017 року 
покладено, в якості суміщення посад, на головного інженера Омельчука Назара 
Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці 
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 N2137, 
"Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів""Правил будови і 
безпечної експлуатації підйомників","Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт", посвідчення N21000-35-16 від 31.03.16 р., протокол N235. 
Посвідчення N217-1-17 "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 N29 від 3.04 17р. N23 від 8.02ЮІ8 р., N26 від 14.03.17 р.

N216 від 18.03.14 р посадові інструкції
Наказом директора товариства N25 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;
® 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 № 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:
№3194-110-16 Закон України "Про охорону праці" та нормативно - правові акти 
до нього.
№4651-153-16 "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".
№4003-130-16 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів""Правила будови і безпечної експлуатації підйомників","Правила 
охорони праці підчас вантажно-розвантажувальних робіт".

Пончук Олександ Петрович, головний енергетик, посвідчення Рівненського 
ЕТЦ Держпраці України:
N92683-87-14 " Електробезпека"У гр допуску вище 1000 В 
(в якості адміністративно-технічного працівника).
№2506-87-16 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.
№4314-134-15 Закон України "Про охорону праці та нормативно-правові акти до 
нього".
N94314-134/6-15 "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".
№4314-134/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".
№ 1554"Електробезпека" IV гр. допуску до 1000 8(в якості інспектувального 
працівника).



На підприємстві наказом № [£> від Я й ,а>з 2018 р. призначено 
відповідальними за охорону праці при роботі в колодязях,шурфах, траншеях та 
котлованах - призначено виконроба Куріча Р.В., та майстра Нікітчука В.В., які 
пройшли навчання та перевірку знань ДБНА 3.2-2-2009 "Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека в будівництві", 
(посвідчення Рівненського ЕТЦ №2538-236 від 27.05.13 р., №1445-5б-17р від 
22.06.15р.)

Відповідальною особою за видачу наряд-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки згідно наказу по підприємству №7 від 17.03.2017 р. 
призначено головного інженера Омельчука Н.В.

В наявності є засоби сходження в колодязі, шурфи траншеї та котловани - 
інвентарні приставні драбини в кількості 3 шт. Драбини періодично оглядаються 
та випробовуються. На драбинах наявні відповідні позначення. Ведеться журнал 
обліку та огляду такелажних засобів механізмів та пристроїв.

В наявності засоби захисту - страхувальні канати, запобіжні пояси, які 
пройшли випробовування( журнал обліку та зберігання засобів захисту).
В наявності інструкції з охорони праці щодо виконання заявлених робіт:

№2-07 для машиніста екскаватора
№47-13 під час виконання ручних земляних робіт, 

інструкції видані у виробничі підрозділи, які виконують заявлені роботи.
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.
В наявності є Типові технологічні карти на виконання заявлених робіт.

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.

Директор
ТОВ"Будтех- Аліксійчук О.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці "_____" ______ ________ 2018 р № ____
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