
Декларація
відповідності матеріально -  технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю « РЕЗОНБУД»
35602 Рівненська обл., м. Дубно, вул.. Грушевського, 117, офіс 43, тел. 0978274995, 
E-mail: tovrezonbud@gmail.com
Вид діяльності за КВЕД:41.20- Будівництво житлових і нежитлових будівель
Р/р 26000054721965
Банк -  AT КБ «ПриватБанк» м. Київ
МФО -  333391
Код ЄДРГІОУ- 42038230
І П Н -4203823 17173
Витяг 1817174500007 з реєстру платників податку на додану вартість 
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Добровільний аудит з охорони праці на проводився.
Я, директор ТОВ «РЕЗОНБУД », Панасюк Юрій Васильович, 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 1,3м.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншея'х, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,трубопроводах).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій чи під водою.
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей зі стисненим, 

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
- Зварювальні роботи.

Адреса будівництва: об’єкти замовника в Україні.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 9 
чоловік.
Інші відомості:
Панасюк Юрій Васильович -  директор. Відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві. 
Наказ № 4-ОП від 06.07.201 8 р.
Наказом № 8-ОП від 14.08.2018р.створено комісію з перевірки знань з питань
охорони
праці у складі:
Панасюк Юрій Васильович -  директор.
Пройшов навчання та перевірку знань на IV-y групу з електробезпеки 
Посвідчення №3413-104/а-1 8 від 06.08.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ 
Держпраці».
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»
- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
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- « Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
- « Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол №104/6 від 06.08.2018р.
- «Законодавчих актів з охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки»
Протокол № 104 від 10.08.2018р.

- «Правил безпеки системи газопостачання»,
- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском»
- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв та відповідного обладнання».
Протокол 104/в від 10.08.2018р.

-  Панасюк Іван Васильович - заступник директора .
Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки 27.03.2017 
р. в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці». Посвідчення №806-28-14.
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 40 від 30.03.2017р.
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»
- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
Протокол № 40-6 від 27.03.2017р.
- « Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
- « Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
- «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.
- «Правил безпеки системи газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 
робіт.
Протокол № 40-е від 30.03.2017р.

- Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
Протокол № 151 від 23.11.2016р.
Плескач Вадим Сергійович -  головний інженер (відповідальний за 
електрогосподарство).
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки
Посвідчення №3414-104/а-18 від 06.08.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ
Держпраці».
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»
- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- « Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
- « Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол №104/6 від 06.08.2018р.
- «Законодавчих актів з охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки»
Протокол № 104 від 10.08.2018р.

- «Ппавил безпеки системи газопостачання».



- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв та відповідного обладнання».
Протокол № 104/в від 10.08.2018р

Заступник директора, відповідальний працівник за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті, та видачу нарядів-допусків і розпоряджень наказ №18 -  
ОП від 17.08.2018р.
Головний інженер призначений наказом №18-ОП від 14.08.2018р. відповідальним 
за безпечне виконання зварювальних робіт, справний технічний стан, та безпечну 
експлуатацію електрогазозварювального, газополумяного обладнання.
Головний інженер відповідальний за виконання земляних робіт, що виконуються 
на глибині понад 2 метри, та видачу наряду-допуску наказ №19-ОП від 
14.08.2018р.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Згідно наказу №1-ОП від 06.07.2018р. керівником служби охорони праці 
призначено заступника директора Панасюка Івана Васильовича.
Розроблено та затверджено наказом № 3-ОП від 06.07.2018р.
- Положення про службу охорони праці
- Положення про систему управління охороною праці
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці
- Положення про енергетичну службу
- Положення про діяльність уповноваженими працівниками осіб з питань охорони 
праці.
- Положення про порядок видачі та оформлення наряду -  допуску
- Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами 
захисту.
- Положення про організацію, проведення медичних оглядів працівників.
- Положення про пожежну технічну комісію.
Наказом №5-ОП від 06.07.2018р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення інструктажів 
робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки забезпечені засобами 
індивідуального захисту.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному

ТИСКОМ»
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