
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відловідповідальністю 
«АВ-БУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33013, Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Кавказька, 9., ЄДРПОУ 40429898, 
директор Олексійчук Олександр Олександрович, телефон 0960900018
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

офіс 112, AV.BUD@meta.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Рівне, вул. Мельника, буд. 10
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 -  
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не 
проводився.

Я, Олексійчук Олександр Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

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:

обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Інші відомості: директор Олексійчук О.О. наказом №5 від 4.06.2018р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
«призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з охорони 
праці, проведення інструктажів». Наказ №7 «про призначення особи 
відповідальної за справний стан, безпечну експлуатацію ручного 
електроінструменту» від 06.06.2018 року. Наказ №8 від 06.06.2018 року «про 
призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт з використанням 
спеціальних страхувальних засобів». Наказ №9 про відповідальну особу за 
технічний стан спеціальних страхувальних засобів від 06.06.2018 року.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

mailto:AV.BUD@meta.ua


Заключений трудовий договір з інженером з охорони праці Грушовець С. О.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

від 1.06.2018р., Наказ про створення служби №1-ОП від 1.06.2018р.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказ №2-ОП від 1.06.2018 року введено в дію «Положення про систему 
управління охороною праці». Наказом 3-ОП від 1.06.2018р. затвержено 
«Положення про службу». «Положення про забезпечення працівників 
спецодягом і засобами індивідуального захисту», «Положення про медичні 
огляди працівників, підстави та порядок проведення», «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», «Програму 
вступного інструктажу», «Програма проведення вступного інструктажу 
керівникам, виробникам, виконавцям робіт та службовцям, які поступають на 
роботу в товариство». Наказ № 10 від 06.06.2018 року «про призначення осіб 
відповідальних за технічний стан засобів захисту» призначений директор 
Олексюк О.О. Наказ №4 від 4.06.2018р. про затвердження інструкцій з охорони 
праці по професіях та видах робіт та перелік інструкцій додаток №1 (інструкція 
№2 з охорони праці для пічника, інструкція №1 про надання долікарської 
допомоги потерпілим у разі настання нещасного випадку, інструкція №3 з 
охорони праці 1 групи з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу, 
інструкція №4 з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, 
інструкція №5 з охорони праці при роботі на висоті, інструкція №6 з охорони 
праці при роботі на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. 
Інструкція №5 з пожежної безпеки, Інструкція №6 з охорони праці особи 
відповідальної за збереження та справний стан електрифікованого інструменту, 
інструкція з охорони праці №7 відповідальної особи при роботі на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів). Наказ по підприємству №24 
від 12.02.2018 року про затвердження «Правил внутрішнього трудового 
розпорядку». В ТОВ «АВ-БУД» ведуться Журнал вступного інструктажу з 
охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці з питань 
охорони праці. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки. Журнал оперативного контролю за станом охорони праці. 
Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. Директор 
Олексійчук О.О. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
«Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечних 
робіт. Протокол №34 від 03.03.18р. та Закону України «Про охорону праці» 
Протокол №52 від 27.04.2018р.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Інженер з охорони праці Грушовець С.О. пройшла навчання та перевірку 
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Закону України «Про охорону праці» протокол 
№44 від 21.04.2016р., «Правил безпеки систем газопостачання» та «Правил 
виконання газонебезпечних робіт», протокол №44-в від 21.04.2016р.

Працевлаштований, з 6.06.2018 року, Зубко Вадим Іванович за професією 
пічник посвідчення №005049 видано 01.02.2018р. Зубко В.І. пройшов перевірку 
знань з охорони праці в Комунальний заклад «Навчально -  курсовий комбінат»



Рівненської обласної ради протокол №67 від 6.03.2018 року. Пічник Зубко В.І. 
пройшов попередній медичний огляд в Рівненській міській поліклініці №2 від 
28.05. 2018 року. Пройшов вступний інструктаж 06.06.2018 року з записом в 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, первинний 
інструктаж на робочому місці 06.06.2018 року з записом в Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Зубко В.І. пройшов 
стажування протягом 10 діб з 6.06.2018 р. по 19.06.2018 р. наказ №11 
від 6.06. 2018 року, та допущений до самостійного виконання робіт наказ №12 
від 19.06.2018 року. Здійснений запис про стажування 6.06.2018 року та допуск 
до роботи 19.06.2018 року в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.

Згідно наказу №6-ОП від 06.06.2018 року пічник Зубко В.І. забезпечений 
спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до 
норм. Комбінезон комбінований, черевики шкіряні, головний убір, взимку 
додатково куртка на утепленій підкладці, брюки на утепленій підкладці, 
напівчоботи утеплені, респіратор пилозахисний, окуляри захисні, каска, 
рукавиці комбіновані, рукавиці діелектричні, пояс запобіжний. Проведено 
огляд та випробування поясів запобіжних Акт №2 від 24.05.2018 року. 
Проведено випробування діелектричних рукавичок протокол від 14.05.2018 
року. Електротехнічна лабораторія ТзОВ «Елвіс».

TOB «AB - БУД» забезпечений законодавчими та іншими нормативно 
правовими актами з охорони праці: «Правила безпечної роботи з інструментом 
та пристроями», «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті».

с. ги
(ініціали та прізвище)

ДекларЙЙВзЩзеєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__ _ ____________2018 р. № _________________

Управління Держпраці у Рівненській області
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