
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю “ВіленБуд”; Рівненська область_________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м.Рівне, вул. Данила Галицького,!9, офіс 801; код ЄДРПОУ- 41432701; директор -  Бурба Віктор

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Олександрович: тел.- (067) 360-98-99, vilenbud@ukr.net____________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце 
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної 
пошти;
Об’єкти замовника по Україні_______________ ___________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____________-_________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________-____________
(дата проведення аудиту)

Я, директор________ТОВ “ВіленБуд” Бурба Віктор Олександрович______,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця

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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

роботи.що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в траншеях , котлованах; земляні роботи, 
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи
верхолазні; зварювальні роботи.___________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів)

mailto:vilenbud@ukr.net


Інші відомості:

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві- директор Бурба Віктор Олександрович ( наказ №06/9-аг 
від 12. 06. 2018 року).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:

- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №59 від
25.05.2018 року):
- ДБН А.3.2,2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві”, “Правила охорони праціпід час роботи з інструметом та пристроями”, “Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”!протокол №59/6 від 21.05,2018 року):__________________________
- “Правила безпеки систем газопостачання”, “Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском”. “Правила охорони праці на автомобільному транспорті” (протокол №59/в від
25.05.2018 року):_________________________________________ ________________________ -
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації 
електрозахисних засобів’їпротокол №59, посвідчення 1’902-59/а-18 видане 21.05.2018 року, 4-а гр. до 
1000 В).

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці під час 
виконання робіт,що виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазних робіт (Наказ 
№03/3-аг від 19.03.2018 року), земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або 
в зоні розташування підземних комунікацій та робіт в траншеях , котлованах (Наказ №03/8-аг 
від 19.03.2018 року), зварювальних робіт (Наказ №03/1 -аг від 19.03.2018 року) -  виконавець 
робіт Бурба Сергій Олександрович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:
- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №59 від
25.05.2018 року);
- ДБН А.3.2.2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”. “Правила охорони праціпід час роботи з інструметом та пристроями”, “Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”!протокол №59/6 від 21.05.2018 року);



- “Правила безпеки систем газопостачання”, “Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском”, “Правила охорони праці на автомобільному транспорті” (протокол №59/в від
25.05.2018 року);
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації 
електрозахисних засобів’їпротокол №59. посвідчення 1904-59/а-18 видане 21.05.2018 року, 3-я гр. до 
1000 В).

Інженер з охорони праці -  Романовський Роман Володимирович (наказ про службу охорони 
праці №06/1-аг від 12.06.2018 року).
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:
- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №102 від 
08.09.2016 року);
- ДБН А.3.2.2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”, “Правила безпечної роботи з інструметом та пристроями”, “Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті’їпротокол №102-6 від 05.09.2016 року);
- “Правила безпеки систем газопостачання України” та правила виконання газонебезпечних робіт, 
“Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” , нормативні акти, що 
встановлюють вимоги до балонів,“ Правила будови та безпечної експлуатації водогрійних котлів”. 
“Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”, “ Правила будови і 
безпечної експлуатації підйомників”, “ Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів”!протокол 
№102-в від 08.09.2016 року);
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації
електрозахисних засобів” ( посвідчення №3088-82 видане 08.07.2013 року, 4-а гр. до 1000 В,_______
перевірка знань - 05.09.2016 року).

Розроблено та затверджено наказом:
-“Положення про службу охорони праці у ТОВ ’’ВіленБуд” (наказ № 6-од від 01,06.2018 року); 
-“Положення про систему управління охороною праці у ТОВ ’’ВіленБуд” (наказ № 4-од від
01.06.2018 року);
-“Положення про про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ТОВ ’’ВіленБуд” (наказ №8-од від 04.06.2018 року);
- “Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску”! наказ №9-од від 04.06.2018 року);
- “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту в ТОВ ’’ВіленБуд” (наказ №10-од від 04.06.2018 року);

Наказом №13-од від 12,06.2018 року затверджено інструкції з охорони праці, які застосовуються в 
ТОВ “ ВіленБуд” для професій і посад та при виконанні певних видів робіт.
Наказом №06/3-аг від 12,06.2018 року створено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань 
охорони праці. Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці (протокол №1 ). Записи про проведення інструктажів з охорони праці 
робляться у відповідних Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.



Працівники, що зайняті на роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботах в траншеях 
та котлованах, земляних роботах, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій, роботах верхолазних та на зварювальних роботах забезпечені засобами 
індивідуального захисту. Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в 
повному обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ______ ________________ 20 ____ р. № ___________________

І Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За № У У У  І

(посада, підаяс)

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


