
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МВ-БУД»

Місцезнаходження юридичної особи:
33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Бандери, буд. 41, оф. 82/6.

Юридична адреса:
Україна, 35410, Рівненська обл., Гощанський район, 

с. Кринички, вул. Шевченка, буд. 26А.

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ:
41411875

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
41.10 Організація будівництва будівель 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Віннічук Сергій Олександрович - директор ТОВ «МВ-БУД»

Номер телефону, адреса електронної пошти:
тел. моб.: +38067 363 47 24; E-mail: mvbud.comnany@gmail.com

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки :
територія України (згідно договорів з замовниками)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р. № 1788 на ТОВ «МВ-БУД» 
страхування не проводиться тому що. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит з охорони праці не проводився

Я, директор ТОВ «МВ-БУД», Віннічук Сергій Олександрович, 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 при виконанні монтажних, будівельних, ремонтних та інших робіт:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (роботи, що виконуються на висоті 
1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих 
платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів 
на висоті 1,3 м і більше)

(п. 6 дод. 6 в редакції постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. № 48);
- роботи верхолазні (роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, 

обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на 
конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, на висоті 5 м і більше від поверхні 
ґрунту, перекриття або робочого настилу)

(п. 14 дод. 6 в редакції постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. № 48).
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Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:

На підприємстві працює 18 чоловік, з них 7 виконують роботи підвищеної небезпеки.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм, виробничих об’єктів (структурних підрозділів):
Будівельно-монтажні роботи що виконуються на будівельно-монтажній дільниці -  9 робочих 
місць (роботи виконуються на об’єктах замовника на території України).

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці:

Відповідальний за створення у ТОВ «МВ-БУД» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників 
у галузі охорони праці - директор ТОВ «МВ-БУД» Віннічук Сергій Олександрович, пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього у комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області (посвідчення № 2586-95/1-17, протокол №95/1 від 28.07.2017 р.);

- відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів і функціонування системи управління охороною праці, підготовку керівних рішень 
та контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці -  інженер з охорони праці (за договором) Щербина Григорій 
Іванович, пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього у комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області (посвідчення № 591-19-18, протокол №19 від 23.02.2018 р.);

- відповідальний за електрогосподарство у ТОВ «МВ-БУД» енергетик Романів Іван 
Григорович (посвідчення № 17-93-25, V група з електробезпеки до і вище 1000 В, видане ТОВ 
«ЦПП УБ ХАЕС») призначений наказом від 06.11.2017 р. № 45;

- відповідальними особами, яким надається право видачі наряд-допусків згідно переліку 
місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск, 
затвердженого наказом директора ТОВ «МВ-БУД» від 14 09. 2017 р. № 38 призначено 
Замлєлого О.В. - головного інженера, Цейко О,В. - начальника дільниці, Романіва І.Г. -  
енергетика, Федорова О.А. - виконавця робіт (наказ від 09.04.2018 р. № 8-18). Ведеться Журнал 
обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

- право затвердження наряд-допусків надано директору Віннічуку С.О. (наказ від 
09.04.2018 р. №8-18);

- відповідальними особами за організацію безпечного виконання робіт на висоті в цілому по 
підприємству призначено головного інженера Замлєлого О.В. (посвідчення №2592-95/6-17, 
протокол №95/6 від 20.07.2017 р) особами, відповідальними за організацію і безпечне 
проведення робіт на висоті, в тому числі роботи з підйомних і підвісних колисок та мобільних 
підйомників призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Цейко О.В., виконавця 
робіт Федорова О.А., енергетика Романіва І.Г. (наказ від 27.04.2018 р. № 12-18);

- відповідальним за своєчасне забезпечення підрозділів спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими засобами, обладнанням, інвентарем; 
організацію і проведення своєчасного ремонту, прання, чистки і сушки спецодягу і спецвзуття, 
облік, зберігання та видачу на виробничі дільниці спецодягу, засобів індивідуального захисту, 
індивідуальних страхувальних засобів від падіння з висоти, драбин, засобів підмощування, 
зберігання оригіналів документації (паспортів, сертифікатів, інструкцій з експлуатації) 
підприємств-виробників та протоколів (актів) випробовувань на них, виконання запису в 
журналі обліку, паспорті, особистих картках обліку, видачу копій документів на виробничі 
дільниці призначено завідуючого складом Віннічука І.О., який пройшов навчання та перевірку 
знань норм і правил в комісії підприємства (наказ від 27.04.2018 р. №13-18);

- відповідальним за організацію перевірки технічного стану та проведення експлуатаційних 
випробовувань індивідуальних страхувальних засобів від падіння з висоти (запобіжних поясів, 
страхувальних канатів і т.п.), драбин, засобів підмощування, здачу їх на матеріальний склад

2



призначено головного інженера Замлєлого О.В. (наказ від 27,04.2018 р. №13-18);
- відповідальними за своєчасну здачу запобіжних поясів і захисних пристосувань, драбин 

для проведення випробувань, отримання, правильну експлуатацію, зберігання і огляд на 
дільницях та об’єктах будівництва, проведення оглядів та випробовувань засобів 
підмощування призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Цейко О.В., виконавця 
робіт Федорова О.А., енергетика Романіва І.Г., які пройшли навчання та перевірку знань 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (наказ від 27.04.2018 р. №13-18);

особами, відповідальними за • зберігання, видачу та безпечну експлуатацію 
електроінструменту, ведення журналу обліку, допуск до роботи з електроінструментом 
призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Цейко О.В., виконавця робіт Федорова 
О.А., енергетика Романіва І.Г., завідуючого складом Віннічука І.О. (наказ від 26.04.2018 р. 
№11-18);

- для забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на висоті створена комісія 
для приймання в експлуатацію та технічних опосвідчень із складанням акта змонтованих 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, риштовань та помостів висотою 
вище ніж 4 м в складі головного інженера Замлєлого О.В., начальника будівельно-монтажної 
дільниці Цейко О.В., інженера з охорони праці Щербини Г.І. (наказ від 16.04.2018 р. №9-18);

- для забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на висоті створена комісія 
для проведення експлуатаційних випробовувань засобів індивідуального захисту від падіння з 
висоти (поясів запобіжних та приладь до них, стропів, амортизаторів, страхувальних та опорних 
канатів і ін.), драбин в складі головного інженера Замлєлого О.В., начальника будівельно- 
монтажної дільниці Цейко О.В., інженера з охорони праці Щербини Г.І. (наказ від 30.04.2018 р. 
№14-18).

Наявність служби охорони праці
У ТОВ «МВ-БУД», наказом від 03.07.2017 р. № 7 створена служба з охорони праці та 

затверджено П 01.003:2017 «Положення про службу охорони праці», наказом від 11.08.2017 р. 
№ 34 затверджено «Систему управління охороною праці» та ПОП 04.004:2017 «Положення 
про організацію триступінчастого контролю за станом охорони праці».

Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці (за договором) 
Щербину Г.І.

Інженер з охорони праці Щербина Г.І. пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ 
Держпраці» і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього у комісії Управління Держпраці у Рівненській області (посвідчення № 591-19- 
18, протокол №19 від 23.02.2018 р.).

На будівельно-монтажній дільниці ведеться Журнал оперативного контролю за станом 
охорони праці.

Інформація про акти підприємства з охорони праці:
На ТОВ «МВ-БУД» розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з охорони праці:
- стандарт підприємства «Система управління охороною праці», ПОП 04.004:2017 «Положення 
про організацію триступеневого контролю за станом охорони праці», затверджені наказом від 
11.09.2017. №34;
- ПОП 04.001:2017 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджено наказом від 14.08.2017 р. № 25;
- ПОП 04.002:2017 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджено 
наказом від 16.08.2017 р. №26;
- ПОП 04.003:2017 «Положення про проведення медичних оглядів працівників», затверджено 
наказом від 21.08.2017 р. №28;
- ПОП 04.005:2017 «Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою», затверджено наказом від 14.09.2017 р. №39;
- затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні 
спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці (наказ від 02.08.2017

З



№23) та Перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати 
наряд-допуск (наказ від 14.09.2017 р. № 38;
- посадові та робочі інструкції для всіх працівників ТОВ «МВ-БУД», інструкції для 
відповідальних осіб, затверджені наказом від 20.07.2017 р. № 19:

ПІ 05.001:2017 Інструкція відповідального за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, машинами, знімними вантажозахоплювальними 
пристроями, тарою;
- ПІ 05.002:2017 Інструкція відповідального за організацію і безпечне проведення робіт на 
висоті, в тому числі роботи з підйомних і підвісних колисок та мобільних підйомників;
- ПІ 06.004:2017 Інструкція відповідального за зберігання, видачу та безпечну 
експлуатацію електроінструменту.;

- інструкції з охорони праці по професіям та заявленим видам робіт затверджені наказом від 
08.08.2017 р. №24.

№ з/п Номер
інструкції Найменування інструкції

1. № 1 Інструкція із вступного інструктажу
2. № 2 Інструкція по наданню домедичної допомоги
3. № 3 Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій
4. № 4 Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання
5. № 5 Інструкція з охорони праці для газорізальника при виконанні робіт 

пропан-бутановими сумішами
6. № 6 Інструкція з охорони праці для стропальника
7. № 7 Інструкція з охорони праці для арматурника
8. № 8 Інструкція з охорони праці для бетоняра
9. №9 Інструкція з охорони праці для муляра
10. № 10 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
11. № 13 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті
12. № 14 Інструкція з охорони праці при виконанні висотно-верхолазних робіт 

із застосуванням спеціального оснащення та страхувальних засобів
13. № 17 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 

драбин
14. № 18 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним 

електроінструментом
15. №20 Інструкція з охорони праці під час монтажу й експлуатації 

риштувань і помостів
16. №25 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з робочої платформи 

(колиски) мобільних підйомників і телескопічних вишок
17. №26 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з самопідйомних 

колисок
18. №27 Інструкція з охорони праці під час демонтажу будинків, споруд, 

зміцнення їх аварійних частин
19. №28 Інструкція з охорони праці під час монтажу й експлуатації збірно- 

розбірних вишок

Виконання будівельно-монтажних робіт проводиться згідно проектів виконання робіт, карт 
технологічних процесів, де відображаються заходи їх безпечного виконання.

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Для організації навчання і перевірки знань з охорони праці на ТОВ «МВ-БУД» наказом від 
22.01.2017 р. №2-18 створена комісія в складі:
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— Віннічук С.О.
— Замлєлий О.В
— Щербина Г.І.

директор 
головний інженер 
інженер з охорони праці

голова комісії; 
член комісії; 
член комісії.

члени комісії пройшли навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань у 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області та мають посвідчення про перевірку знань:

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

і

Посада, 
членство 
в комісії

Нормативні акти, по яким 
проводилась перевірка знань

Посвідчення про 
перевірку знань

1. Віннічук Сергій 
Олександрович

директор,
голова
комісії

Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього; 
Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Правила 
охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями; Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві (ДБН 
А.3.2-2-2009)
Правила безпеки систем газопостачання 

та правил виконання газонебезпечних 
робіт; Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів

посвідчення
№2586-95/1-17
посвідчення
№2586-95/6-17

посвідчення
№2586-95/в-17

2. Замлєлий О.В. головний
інженер,
член
комісії

Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього; 
Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Правила 
охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями; Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві (ДБН 
А.3.2-2-2009)
Правила безпеки систем газопостачання 

та правил виконання газонебезпечних 
робіт; Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів 
Правила охорони праці під час 
зварювання металів

посвідчення
№2592-95-17
посвідчення
№2592-95/6-17

посвідчення
№2592-95/в-17

посвідчення
№5141-382-17

о Щербина Г.І. інженер 3
оп,
член
комісії

Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього; 
Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Правила 
охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями; Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві (ДБН 
А.3.2-2-2009)
Правила безпеки систем газопостачання 

та правил виконання газонебезпечних 
робіт; Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів 
Правила охорони праці під час 
зварювання металів

посвідчення
№591-19-18
посвідчення
№591-19/6-18

посвідчення
№591-19/в-18

посвідчення
№591-19/г-18
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Для організації навчання і перевірки знань з електробезпеки на ТОВ «МВ-БУД» наказом від 
22.01.2017 р. №2-18 створена комісія в складі:

Романів І.Г. енергетик, відповідальний за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства, V гр.. 
до і вище 1000В, посвідчення №17-93-25 видане 
ТОВ «ЦПП УБ ХАЕС»

голова комісії

Замлєлий О.В. головний інженер, IV гр. до 1000В, посвідчення 
№413-14-18 видане ДП «Рівненський ЕТЦ 
Держпраці»

член комісії;

Щербина Г.І. інженер з охорони праці, V гр.. до і вище 1000В, 
посвідчення №760-19 видане ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

член комісії.

Працівники ТОВ «МВ-БУД» перед прийомом на роботу проходять спеціальне навчання згідно 
тематичних планів та програм затверджених наказом від 14 серпня 2017 р. № 25:
- тематичний план та програма навчання з питань охорони праці посадових осіб;
- тематичний план та програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для 
працівників, що виконують роботи на висоті та верхолазні, в тому числі роботи з підйомних і 
підвісних колисок, мобільних підйомників і телескопічних вишок і риштувань на висоті;
- тематичний план та програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці 
при зведенні, монтажі та демонтажі будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх 
аварійних частин (для робітників усіх спеціальностей.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і 
щорічна перевірка знань з питань охорони праці затверджено наказом від 02.08.2017 № 23. 
Працівники ТОВ «МВ-БУД» пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці в комісії підприємства:
- посадові особи ТОВ «МВ-БУД» - протоколи №1-18 від 20.02.2018 р. та №5-18, №6-18, №7-18 
від 12.04.2018 р.;
- робітники ТОВ «МВ-БУД» - протоколи №2-18, №3-18, №4-18, №15-18, №16-18, №17-18, 
№21-18, №22-18, №23-18, №24-18, №25-18, №26-18 від 12.04.2018 р.
- перевірка знань з питань охорони праці робітників по професіям і видам робіт, електро та 
пожежної безпеки, надання домедичної допомоги та виконання робіт на висоті (для всіх 
професій) оформлюється протоколами, допуск робітників до виконання робіт здійснюється 
наказами по підприємству після проходження стажування.

Працівникам, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, після перевірка знань з 
питань охорони праці видається посвідчення про проходження навчання та перевірку знань.

Всі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний інструктаж згідно з 
Програмою вступного інструктажу (затверджена наказом від 14.08.2017 № 25) з реєстрацією в 
Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, робітники проходять 
інструктажі згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці» з реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці. Первинний інструктаж проводиться згідно Переліку 
питань первинного інструктажу для працівників затвердженого наказом від 14.08.2017 № 25.

Перевірка знань з електробезпеки з присвоєнням відповідної групи оформляється 
протоколами в Журналі протоколів перевірки знань.

Інформація про експлуатаційну документацію;
Усі засоби виробництва та засоби індивідуального захисту забезпечені паспортами, 

інструкціями з експлуатації та, при необхідності, сертифікатами відповідності.
Облік засобів виробництва та засобів індивідуального захисту відображається в:

- журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників;
- журнал обліку та оглядів такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
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- журнал періодичного огляду тари;
- журнал приймання та огляду риштувань та помостів

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
У ТОВ «МВ-БУД» працівники, зайняті на роботах на висоті, повністю забезпечені 

засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, 
зайнятим у будівельному виробництві» та ПОП 04.002:2017 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» і Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту затверджених наказом від 14.03.2017 р. №8 та вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Запобіжні пояси, запобіжні стропи, амортизатори, страхувальні канати та драбини 
випробовуються в терміни визначені Правилами, державними стандартами.

Результати періодичного огляду та випробовувань заносяться в Журнал огляду та 
випробовувань засобів захисту. Щоденний огляд проводиться на виробничих дільницях 
(об'єктах) відповідальними працівниками, результати огляду заносяться в Журнали огляду та 
випробувань засобів захисту.

При проведенні будівельно-монтажних та інших робіт, що виконуються на висоті 
підприємство використовує наступні засоби:

- пересувні підмості збірно-розбірні виготовлені згідно ДСТУ Б В.2.8.-39:2011;
- багатофункціональні двоколійні драбини довжиною 4,15м згідно EN 131;
- пояси запобіжні універсальні з наплічними та ножними лямками ПЛК2-М виготовлені 

згідно ДСТУ EN 358-2001 та ДСТУ EN 361-2001;
- стропи канатні з амортизатором подвійні МСРК згідно ТУ У 25266590.001-99;
- страхувальні канати згідно ДСТУ EN.1891:2006;
- каски захисні універсальні - ГОСТ 12.4.087-84.

Нормативно-правове забезпечення:
Навчально-методичне забезпечення підприємства достатнє для необхідного навчання 
працюючих. Перелік нормативно-правових актів, що регламентують виконання робіт 
підвищеної небезпеки, затверджено наказом від 21.08.2017 р. №29.

№
з/п

Позначення 
нормативного акта Назва нормативного акта

1 . Закон України «Про охорону праці».
2. Постанова КМУ 3761 від 27.08.2008 «Про затвердження 

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»
3. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
4. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями
5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
6. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту

7. НПАОП 0,00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

8. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
9. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
10. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
11. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників
12. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
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13. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
14. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
15. НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, 
зайнятим у будівельному виробництві.

16. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).

17. ДБН А.3.П5:2016 Організація будівельного виробництва
18. ДОТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. 

Електробезпека. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)
19. ДОТУ Б В.2.8-39:2011 Засоби підмощування. Загальні технічні умови. (ГОСТ 24258- 

88, MOD)
20. ДОТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок 

виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови. 
(ГОСТ 23407-78, MOD)

21. ДОТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. 
Загальні технічні умови (ГОСТ 26887-86, MOD)

22. ДОТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 
28012, MOD)

23. ДОТУ Б В.2.8-47:2011 Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних 
робіт. Технічні умови (ГОСТ 27321-87, MOD)

24. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики 
України від 25.07.2006 р. № 258 (у редакції наказу 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
від 13.02.2012 р. № 91, від 16.05.2013 № 273)

25. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій (затверджено наказом Міністерства охорони 
здоров'я України 21.05.2007 № 246).

26. НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним 
інструментом

27. НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд 
промислових підприємств

28. ДОТУ EN 354-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT)

29. ДОТУ EN 358-2001 Індивідуальне захисне спорядження для функції утримування 
та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування 
(EN 358:1992, IDT)

ЗО. ДОТУ EN 361-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT)

31. ДОТУ EN 363:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)

32. ДОТУ EN 364-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)

33. ДОТУ EN 795:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Анкерні пристрої (EN 795:1996, IDT)

34. ДОТУ EN 1891:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. 
Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT)

35. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 
працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 25 
листопада 2009 р. № 1262)

36. НАПБ А.01-001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні



Організація та проведення медичних оглядів.
Усі працівники проходять обов'язковий попередній (під час прийняття на роботу) і 

періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди для працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 
у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року в медичних комісіях 
спеціалізованих медичних закладів.

Проведення медичних оглядів визначається Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 
21.05.2007 № 246) та ПОП 04.003:2017 «Положення про проведення медичних оглядів 
працівників ТОВ «МВ-БУД»» затвердженого наказом від 21.08.2017. №28.

Результати медичного огляду оформляються довідкою медичної комісії, висновком 
медичної комісії про придатність працівника до виконання робіт.

Всі працівники, зайняті на роботах на висоті, пройшли медичний огляд і визнані 
придатними до виконання робіт на висоті.

Режим робочого часу на підприємстві відповідає законодавству.

Заходи, щодо безпечної організації робочих місць достатні для виконання заявлених робіт.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці «____» _ _ ____________2018 р. № ____________

Управління Держпраці у Рівненській області |
ЗАРЕЄСТРОВАНО І

1 За Мі

(посада, підпис)
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