
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЯКІСТЬ І 
БУДІВНИЦТВО", 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА , 
будинок 93 3, квартира 40, ідентифікаційний код: 38288436, КВЕД: 41.20 -  Будівництво 
житлових і нежитлових будівель, телефон: 0673821328.

В товаристві з обмеженою відповідальністю "ЯКІСТЬ І БУДІВНИЦТВО" відсутні 
об’єкти підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний 
аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, Кривко Борис Євгенович, 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, що виконуються на висоті понад 1,3 м без отримання вілпові дного дозволу, 
на території України.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4,

Інші відомості:
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Керівництво 

системою виконує директор Кривко Б.Є., який пройшов навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» (протокол №44 від 21.04.2016, №44-6 від 18.04.2016, №44-в від 21.04.2016).

Наказом № 20 від 03.01.2018р. створено службу охорони праці на підприємстві. 
Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Пашка Антона 
Михайловича, який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ», (протокол №142 від
24.12.2015, №142-6 від 21.12.2015, №142-в від 24.12.2015).

На підприємстві розроблені, затверджені: наказом №05 від 03.01.2018р. Положення 
про службу охорони праці, Положення про систему управління охороною праці, Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску, 
Положення про енергетичну службу.

На підприємстві згідно наказу №23 від 03.01.2018р. створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та державних нормативно-правових актів до нього, Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт та ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», «ПББЕ посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів в ДП «Рівненський експертно-технічний центр»:

Голова комісії: - Кривко Б.Є. - директор (протокол №44 від 21.04.2016, №44-6 від
18.04.2016, №44-в від 21.04.2016);

Члени комісії: - Кривко О.Б. -  заступник начальника дільниці (протокол №41 від
30.03.2017, №41-6 від 27,03.2017, №41/в від 30.03,2017);_______________



- Пашко А.М. - інженер з охорони праці (протокол №142 від 24.12.2015, №142-6 від 
21.12.2015, №142-в від 24.12.2015).

Згідно наказу №03 від 03.01.2018р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони 
праці по професіях та видах робіт, які діють на підприємстві, ведеться Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України 
«Про охорону праці»), пройшли періодичні медичні огляди та визнані придатними до 
виконання робіт за професіями.

Працівники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних 
методів праці в комісії підприємства в об’ємі, передбаченому тематичними планами і 
програмами спеціального навчання, а також інструкцій з охорони праці, додержання яких 
входить до їхніх функціональних обов’язків (протокол № 7 від 23.04.2018).

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ін. 313, ведеться їх облік в картках 
особистого обліку.

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті та відповідальним 
за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно наказу №37 від 
03.01.2018 призначено заступника начальника дільниці Кривка О.Б.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні пройшли заводом 
виготовлювачем. Всі засоби захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів індивідуального 
захисту від падіння працівників з висоти”.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

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