
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 «БУДІВЕЛЬНО- 
МОНТАЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМБУД-21» 33018, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Курчатова, 
буд.24А, код платника податків згідно ЄДРПОУ 37131062, директор Кулініч Сергій 
Миколайович, тел/факс (0362) 642662, prombud21@gmaiI.com.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, 
ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
__________ Рівненська область__________________________________________________ _

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 СК «Провідна» до 03.09.2019р. 
договір №39/3941335/1809/19 від 03.09.2018р.________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит з 
охорони праці на підприємстві не проводився. Державним підприємством "Київський 
експертно-технічний центр Держгірпромнагляду" проведена експертиза стану охорони праці 
та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Виданий позитивний
експертний висновок №80.2-04-01-7635.13 від 18.11.2013_________________________________ _

(дата проведення аудиту)
Я, Кулініч Сергій Миколайович__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця) 
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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метр. Кількість робочих місць, тому числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм-4чол„
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Кількість робочих місць, тому 
числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -4чол;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій. Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-4чол.;
- роботи верхолазні. Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-4чол.;
- зварювальні роботи. Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-4чол. Дільниця зварювальних робіт згідно договору оренди №71 від 
31.08.2018р. знаходиться в нежитлових приміщеннях в м. Рівне по вул. Курчатова,24А.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

mailto:prombud21@gmaiI.com


Інші відомості Наказом №04 від 10.01.2012р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці». Створена служба охорони праці згідно наказу №01 
від 02,01.2013р. Голова та члени комісії пройшли навчання і перевірку знань ДБН А 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр»:
Голова комісії: - Кулініч С.М, - директор (посвідчення №3406-104-18, від 10.08.2018р.)
Члени комісії: Захарець М.А. - головний інженер (посвідчення№5072-169-16 від 22.12.16р.) 
Забужко В.М. - інженер з ОП (посвідчення №5074-169-16 від 22.12.2016р.)
Юрков З.А. - механік (посвідчення №5073-168-16 від 22.12.2016р.)
Функції інженера з охорони праці, згідно наказу №10ОС від 30.11.2012р. покладено на Забужка 
Василя Миколайовича, який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» посвідчення №5074-169-16 від 22.12.2016р., «Правил з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» посвідчення № 5074-169/6-16 від 19.12.16р., «Правил безпеки 
системи газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт» №5074-169/в-16 від 
22.12.2016р., Допущений до роботи з електроустановках напругою до 1000В посвідчення №6884- 
151 наступна перевірка знань 19.12.2019р.

В товаристві розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу №02 від 03.06.14 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а саме;

інструкція з охорони праці №12 - під час виконання робіт на висоті із використанням 
спеціальних страхувальних засобів;
інструкція з охорони праці №6- при виконанні рунних земляних робіт; 
інструкція з охорони праці №7 для електрозварювальника ручного зварювання.

Для безпечного ведення заявленого виду робіт підвищеної небезпеки на підприємстві 
ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів тощо.

Заявлену роботу передбачено виконувати по затвердженій і введеній в дію технологічній 
карті на виконання земляних робіт, яка містить рішення з безпечного виконання даного виду 
робіт.

Наказом від 03.06.2017р. №10 призначені відповідальні за безпечне виконання робіт на висоті 
на відповідних будівельних дільницях: виконавець робіт Михайлиш В.С. посвідчення №4833- 
131 від 27.10.2016р., механік Юрков З.А. посвідчення №5073-169.Б-16 від 19.12.2016р., головний 
інженер Захарець М.А. посвідчення №5072-168.6-16 від 19.12.2016р.

Допуск виробничого персоналу до виконання заявленого виду робіт передбачається 
здійснювати по наряд-допуску на проведення робіт із підвищеною небезпекою та з проведенням 
цільового інструктажу згідно вимог Положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт 
з підвищеною небезпекою та затвердженого Переліку місць (умов) виконання та видів робіт, на 
здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск.

Наказом від 03.06.2017р. №2 призначено головного інженера Захарця М.А. відповідальним за 
видачу нарядів-допусків.

Драбина, запобіжний пояс, фал та страхувальна мотузка обліковані, мають інвентарні 
номери, пройшли огляд та випробування, а згідно їх результатів є придатними до експлуатації.



Виконання робіт в зонах розташування підземних комунікацій передбачено проводити з 
дозволу і в присутності представника організації., яка обслуговує ці комунікації.

На підприємстві:
- персонал, що виконує земляні роботи в траншеях і котлованах своєчасно пройшов попередній 
медогляд в КЗ «Центр ПМСД «Центральний» поліклініки №2, м. Рівне (Медичні довідки про 
проходження попереднього медичного огляду працівників - наявні). Протипоказань не 
встановлено;
- персонал, що виконує земляні роботи в траншеях і котлованах, забезпечений спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, ведеться їх облік в картках особистого обліку.

Організація безпечного виконання верхолазних робіт виконується відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 та ДТ>Н А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», забезпечується наявністю експлуатаційної документації, 
інструкції відповідальної особи, що здійснює контроль за безпечним виконанням таких робіт, а 
також інструкцій з охорони праці для працівників, які дані роботи виконують.

Персонал, що виконує роботи верхолазні забезпечений спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
ведеться їх облік в картках особистого обліку.

Проведений огляд та випробовування засобів захисту 21.05.2018р„ що засвідчено 
ротоколом№3/2.

Проведена перевірка ізоляції кабелів та подовжуваній (протоколи від 24.07.2018р 
№924,№922) та випробовування електрифікованого інструменту (протокол від 24.07.2018р 
№923).

Для зварювальних робіт використовується зварювальний апарат ТДМ-402-92 ін№36 рік 
випуску2004р, зварювальний апарат ТЕСНМІС8-205 зав№1529 рік випуску2012р, 
зварювальний апарат 8сЬ\у~єІ88і 250 зав№154 рік випуску2014р, зварювальний апарат БМП-21 
зав№187 рік випуску 2006р, що пройшли перевірку електоробладнання протокол від 
21.05.2018р. №3.

Наказом від 03.06.2017р. №3 призначені відповідальні за виконання вогневих робіт у 
вибухонебезпечних зонах на відповідних будівельних дільницях; виконавець робіт Михайлиш 
В.С., механік Юрков З.А., головний інженер Захарець М.А.

Наказом від 03.06.2017р. №4 призначені відповідальні за виконання електрозварювальних 
робіт, на відповідних будівельних дільницях; виконавець робіт Михайлиш В.С., механік 
Юрков З.А., головний інженер Захарець М.А.
Підприємство забезпечено законодавчими та іншими нормативно- правовими актами з 
охорони праці для виконання заявлених видів робіт.

Наказом від 03.06.2017р. №5 призначений відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію підйомників виконавець робіт Михайлиш В.С.

Наказом від 03.06.2017р. №6 призначений відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства на Товаристві механік Юрков З.А.

Наказом 03.06.2017р. №11 призначені відповідальні за виконання газонебезпечних робіт, 
на відповідних будівельних дільницях; виконавець робіт Михайлиш В.С., механік Юрков З.А., 
головний інженер Захарець М.А.

Наказом 03.06.2017р. №10 призначені відповідальні за безпечне виконання робіт на висоті, 
на відповідних будівельних дільницях; виконавець робіт Михайлиш В.С., механік Юрков З.А.,



головний інженер Захарець М.А.
Є в наявності засоби індивідуального захисту (пояси запобіжні , каски, огородження, знаки 

безпеки). Пояси запобіжні пройшли випробування. Всі засоби захисту зареєстровані в 
«Журналі обліку засобів індивідуального захисту від падіння працівників з висоти»

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно -правовими актами з охорони праці, 
спеціальними засобами захисту та спецодягом.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуатаційної доку] 

навчально-методично

Ж  .
15 /асуоЯй 2 0 р.

нтації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
забезпечення)

_____ С.М. Кулініч
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ____________________ .

Управління Держпраці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

а За і̂ О  . /У

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на 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.


