
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 

«Укрбудреммонтаж інжиніринг», 33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112 М, 
ЄДРПОУ 35776584, директор Іванчук Сергій В’ячеславович, тел. (0362)69-04-28, 
ubrmi@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -  Рівненська область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір
страхування відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Іванчук Сергій В’ячеславович, 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:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою), без отримання відповідного 
дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі тих; на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4. Підприємство має орендоване офісне та складське приміщення.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції керівника служби охорони 

праці, згідно наказу № 19 ОП від 28.12.2016р., покладено на інженера з охорони праці 
Мешко Наталію Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань в Рівненському 
експертно-технічному центрі (посвідчення № 1127-40-17 від 30.03.2017р Закон України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

На підприємстві наказом № 3-оп від 12.01.2018р. відповідальним за безпечне 
виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою призначено майстра будівельних та 
монтажних робіт Ветрова Олега Валерійовича (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 2531-89-16 від 11.08.2016р. Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього та посвідчення Рівненського експертно-технічного 
центру № 2531-89/6-16 від 08.08.2016р. «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»).

Відповідальним за видачу нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки, згідно 
наказу № 10 оп від 31.07.2015 року, є виконавець робіт Почтовий Олексій Вадимович 
(посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3733-129-17 від 05.10.2017р. 
Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього та 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3733-129/6-17 від 02.10.2017р. 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

У ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» розроблено, затверджено та введено в дію:
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- Згідно наказів № 2/2-оп від 05.07.2016р., № 2-оп від 17.01.2017р., № 9-оп від 
21.07.2017р., № 22-оп від 24.11.2017р., № 5-оп від 16.03.2018р., № 13-оп від 
25.06.2018р., № 17-оп від 10.09.2018р., № 26-оп від 05.10.2018р. інструкції з охорони праці;

- Згідно наказів № 14 Г від 05.07.2016р., № 5 Г від 21.03.2017р., № 1-Г від 
31.01.2018р., № 9-Г від 05.10.2018р. посадові інструкції;
Згідно наказу № 36 к від 02.07.2014р. Положення про службу охорони праці;
Згідно наказу № 8-оп від 21.07.2017р. Положення про систему управління 
охороною праці;
Згідно наказу № 25 к від 28.04.2014р. Положення про видачу наряду-допуску на 
виконання робіт з підвищеною небезпекою;
Згідно наказу № 38 к від 03.07.2014р. Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту;
Згідно наказу № 7 к від 04.03.2014р. Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці;

- Згідно наказу № 31-оп від 18.09.2015р. Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці;

- Згідно наказу № 14-оп від 06.10.2017р. Програму вступного інструктажу з охорони 
праці.

На підприємстві наказом № 2/1-оп від 05.07.2016р. створено постійно діючу комісію 
для перевірки знань з питань охорони праці в складі: голова комісії -  директор 
Іванчук Сергій В’ячеславович (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру 
№ 398-12-16 від 16.02.2016р. Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього та посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3271-98-18 від 
25.07.2018р. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках»); члени комісії - головний інженер Панащук 
Ярослав Ігорович (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 1128-40-17 
від 30.03.2017 Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього, посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 1128-40/6-17 від 
27.03.2017р. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»), інженер з 
охорони праці Мешко Наталія Миколаївна (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 1127-40-17 від 30.03.2017р Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно- правових актів до нього, та посвідчення Рівненського експертно-технічного 
центру № 1127-40/6-17 від 27.03.2017р «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»), начальник будівельної дільниці Марчук Роман 
Вікторович (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 4293-133-15 від 
04.12.2015р Закон України «Про охорону праці» та нормативно- правових актів до нього, 
та посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 4293-133/6-15 від 
30.11.2015р «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

З працівниками ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» було проведено навчання з 
питань охорони праці та перевірку знань. Результати перевірки знань оформлені 
протоколом № 11-18 від 14.03.2018р.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, 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 приймання та 
огляду риштувань та помосту, Журнал періодичного огляду тари, Журнал огляду 
елементів спеціальних страхувальних засобів, Журнал обліку та зберігання засобів 
індивідуального захисту та інші.

Працівники ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Видача спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту обліковуються в особистій картці встановленої форми. 
Запобіжні пояси періодично випробовуються, дата огляду та випробувань заноситься в 
Журнал огляду та випробувань засобів захисту, протокол № 527 від 06.06.2018р.

ТОВ «Укрбудреммон^ж інжиніринг» має нормативно-технічну літературу в повному 
обсязі.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрс 
територіальному органі Держпраці

урналі обліку суб'єктів
20__р.

господарювання у

№
Управління Держпраці у Рівненській області

ЗА Р ЕЄ С ТР О ВА НО
O Y T , 20 /^р "За№

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду/ц£ 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.


