
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство « Будівельна компанія « Комфорт-
Сервіс», 33024, м. Рівне вул. Млинівська,18. ідентифікаційний код: 38822203, КВЕД: 41.20- 
будівництво житлових і нежитлових будівель, телефон: 0362460548.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: на території підприємства об’єктів 
підвищеної небезпеки немає.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводиться.
Я, директор ПП«БК « Комфорт - Сервіс» Швець Вадим Миколайович, цією декларацією 

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні.
Кількість робочих місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм -  5.

Інші відомості:

Управління охороною праці здійснює директор Швець Вадим Миколайович , який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України « Про охорону праці« та нормативно- 
правових актів до нього в ДП « Рівненський експертно- технічний центр » ( протокол № 36 від 
30.03.2018року посвідчення № 1185- 36/в -18), дійсне до 30.03.2021року .

Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 07/ОП від 
20.06.18 р, покладено на директора Швець В.М., який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України « Про охорону праці« та нормативно-правових актів до нього в ДП « Рівненський 
експертно- технічний центр » ( протокол № 36 від 30.03.2018року посвідчення № 1185- 36/в -18), 
навчання і перевірка знань робіт, що виконуються на висоті, а також Правил охорони праці 
під час вантажно- розвантажувальних робіт ( протокол №36/6 від 26.03.2018року посвідчення 
№ 1185 -36/6 -18 дійсне до 26.03.2021р).

Переглянуті, затверджені та введені в дію згідно наказу №Ю/ОП від 20.06.2018року інструкції 
з охорони праці.

Наказом №06/ОП від 19.06.18 року., затверджене „Положення про службу охорони праці”, 
’’Положення про систему управління охороною праці”, „Положення про навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці”, „ Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом , 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ”.

Є в наявності та ведуться: 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.

Наказом №11/ОП від 22.06.18 створено комісію з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор ПП « БК « Комфорт -  Сервіс » - Швець Вадим Миколайович , який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України « Про охорону праці« та нормативно- 
правових актів до нього в ДП « Рівненський експертно- технічний центр » (протокол № 36 від 
30.03.2018року посвідчення № 1185- 36/в -18), та « Правил з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті », » Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, 
ДБНАЗ .2-2-2009 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві, (протокол №36/6 від 26.03.2018року посвідчення № 1185 -36/6 -18) та Правил 
безпеки систем газопостачання «, « Правил будови безпечної експлуатації посудин , що



працюють під тиском» (протокол №36/в від 30.03.2018року посвідчення № 1185 -Зб/в -18 дійсне 
до 30.03.2021р

Члени комісії -  головний інженер Чехно Віктор Миколайович ., який пройшов навчання та 
перевірку знань Закону України « Про охорону праці « та нормативно-правових актів до нього, 
в ДП « Рівненський експертно- технічний центр » ( протокол № 36 від 30.03.2018року
посвідчення № 1185- 36/в -18 посвідчення дійсне до 30.03.2021року.) та « Правил з охорони 
праці під час виконання робіт на висоті », ».Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями, ДБНАЗ.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві, (протокол №36/6 від 26.03.2018року посвідчення № 1185 -36/6 
-18) та Правил безпеки систем газопостачання «, « Правил будови безпечної експлуатації 
посудин , що працюють під тиском» (протокол №36/в від 30.03.2018року посвідчення № 1185 - 
36/в -18 дійсне до 30.03.2021р.)

Виконавець робіт ПП « БК « Комфорт -  Сервіс « -Нестерович Роман Георгійович, який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України « Про охорону праці « та нормативно- 
правових актів до нього, в ДП « Рівненський експертно- технічний центр » ( протокол № 36 від 
30.03.2018року посвідчення № 1185-36/в-18 посвідчення дійсне до 30.03.2021року.) та «Правил 
з охорони праці під час виконання робіт на висоті », » Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, ДБНАЗ .2-2-2009 Система стандартів безпеки праці Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві, (протокол №36/6 від 26.03.2018року посвідчення № 
1185 -36/6 -18) та Правил безпеки систем газопостачання «, « Правил будови безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол №36/в від 30.03.2018року 
посвідчення № 1185 -36/в -18 дійсне до 30.03,2021р).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті та відповідальним за 
видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно наказу №04/ОП від 19 
червня 2018 року призначений головний інженер ПП» БК « Комфорт -  Сервіс « - Чехно В.М.

Роботи будуть проводитись працівниками підприємства з перекриття або робочого настилу 
на території України.

Нормативно правова база та матеріально -технічне забезпечення в частині виконання робіт 
на висоті відповідає вимогам чинного законодавства. Працівники, що залучаються до 
виконання робіт на висоті пройшли у встановленому законодавством порядку навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці, періодичний медичний огляд . Інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Усі працівники, що 
залучаються до виконання робіт на висоті забезпечені відповідними засобами індивідуального 
захисту (страхувальні пояси з карабіном, каски), спецодягом, та спецвзуттям,справними 
приладами , пристроями та інструментом.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони праці.

Директор В.М. Швець

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органу Держпраці_________________ 2018 р.
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