
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
компанія «Містобуд»_________________________________________________________ ____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_35100, Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Покровська, буд. 44, код ЄДРПОУ
41823500,______________ _Потоцький Валерій Володимирович -  директор,_____________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_________________ тел. 098-70-88-140, електронна пошта bmkmistobud2018@gmail.com__________________________ ____________________________

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;

Об ’єкти на території України______________________________________________________________

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 Немає_____________________

(найменування страхової компанії,

- строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____Не проводився_________

(дата проведення аудиту)

Я, Потоцький Валерій Володимирович_____________________________________________________________________

(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 метра._______________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
___________________Кількість робочих місць, на яких існує ризик виникнення травм: З__________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_______________________ Наявне офісне приміщення за адресою: 35100, Рівненська обл., Млинівський р-н, смт.
Млинів, вул. Покровська, буд. 44 ________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

На підприємстві створено службу охорони праці.
Функиії служби охорони пуаиі, згідно наказу по підприємству №7 від 18.05.2018 року 

покладено, в якості суміщення посадо, на головного інженера Омельчука Назауа Володимировича, 
який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТН Держпраці України з Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №1869-64-15 від 19.06.2015 у., 
протокол Ns64, «Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями» ««Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» ДБН А. 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці. Охорона праці і промислова безпека у  будівництві», посвідчення №3521-107-18 від 
08.08.2018 р. протокол №107, «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів» «Правил будови і безпечної експлуатації підйомників», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», посвідчення №1000-35-16 від 31.03.2016 р., протокол №35, 
Посвідчення №17-1-7 «Електробезпека III гр, допуску до 1000В (в якості адміністративно- 
технічного працівника), посвідчення №1515-92-18 від 16.04.2018, протокол №98, «Правил безпеки 
газопостачання», «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працююють під тиском».

Згідно наказу №8 від 18.05,2018 року у ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» 
розроблено та введено в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та робочим спеціальностям.

Згідно наказу №9 від 18.05.2018 року розроблено та введеної в дію посадові інструкції.
Наказом директора №6 від 17,05.2018 року затверджено:

Положення про систему управління охороною праці;
Положення про службу охорони;
Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту;
Положення про видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Положення про організацію медичних оглядів працівників певних категорій.

На підприємстві в наявності та ведеться:
Журнал реєстрації вступного інструктажу;
Журнал реєстрації інструктажів з питань озорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал обліку робіт, іцо виконуються за нарядами і розпорядженнями;
Журнал видачі наряд-допусків;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
На підприємстві наказом №10 від 21.05.2018 року створено постійно діючу комісію (ПДК) 

для перевірки знань з питань охорони праці.
Голова комісії -  головний інженер Омельчук Назар Володимирович.
Члени комісії:
Майстер будівельних та монтажних робіт Нікітчук Віталій Володимирович, посвідчення 

РЕТН Державної служби України з питань праці №47-2-17 від 20.01.2017, протокол №2 з Закону 
України «Про охорону праці» та норман и і ви о-правових актів до нього, посвідчення №1445-56-17 від 
20.04.2017 р., протокол №56 «Правил охорони праці під час роботи з з інструментом та 
пристроями» «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБН А.3.2.-2-2009



«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві».

Інженеу-геодезист Кінаиі Євгеній Федорович, посвідчення РЕТЦ Державної служби України 
з питань праці №4902-154/1-17 від 27.11.2017, протокол №154/1 з Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього «Правил охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості».

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено головного інженера -  
Омельчука Назара Володимировича (наказ №12 від 11.06.2018 р.), яки пройшов навчання в 
Рівненському ЕТЦ Державної служби України з питань праці та виявив потрібні знання Закону 
України «Про охорону праці» та нормативио-правових актів до нього, посвідчення №1869-64-15 від 
19.06.2015 р., протокол №64, «Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями» 
««Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБН А.3.2-2-2009 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», 
посвідчення №3521-107-18 від 08.08.2018 р. протокол №107.

На підприємстві в тому числі розроблена інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті (наказ №8 від 18.05.2018 р.).

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Працівники ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в п одному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини 
використовують за призначенням, зберігають у технічно-справному стані та проводять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документзтбзлгксплуаіпації виробників.

Матеріально 
промислової безпеки.

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

JB.В. Потоцький 
(ініціали та прізвище)

21 листопада 2018_ p .\W % C

Декларація зареєстройайа-^"у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № _____________________.

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 пас і юфуправл1ння Д е р ж п р а ц і  у  Р і в н е н с ь к і й  о б л а с т і

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За № від«

(посада, підпис)


