
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 о.№ 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :
Повна назва - ТОВАРИСІВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩДЛЬНІСПО «ПОРЕМБУД»
Скорочена назва - ТОВ «ПОРЕМБУД»
Адреса юридична - 33018, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд.24А 
Фактична адреса -  33018, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд.24А 
Код ЄДРПОУ 42480211
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ОБ'ЄКТИ ЗАМОВНИКА ПО 
УКРАЇНІ.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Державну 
реєстрацію стосовно соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань підприємство має у Відділенні виконавчої дирекції Фонду м. Рівне 
Рівненської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України . Реєстраційний номер 10000001294957. Дата реєстрації 18 
вересня 2018 року.
Клас професійного ризику - 52.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився.

Я , директор ТОВ «ПОРЕМБУД», Пухленко Ольга Іванівна, 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, устаткування підвищеної небезпеки :

-  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.
- Зварювальні роботи.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

становить 3 місця.
Інші відомості:
Пухленко Ольга Іванівна -  директор ТОВ «ПОРЕМБУД». Відповідальна за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві- наказ 
№ Ю-ОПвід 17.12.2018 року.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки :

- Протокол від 14.12.2018 № 192
Богданов Олег Вікторович -  заступник директора ТОВ «Порембуд», відповідальний за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 
підприємстві- наказ № 1-ОП від 22.10.2018 року, виконує обов’язки інженера з охорони 
праці-н ак аз  № 2-ОПвід 22.10.2018 р .
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки . Протокол від 19.10.2018 № 151 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 

під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони



праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках». Протокол від 16.10.2018 № 151/6

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском». Протокол від 19.10.2018 № 151/в
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки в ДП «Рівненський 
ЕІЦ». Протокол від 16.10.2018 року .

Мінько Олександр Васильович - головний інженер ТОВ «Порембуд», відповідальний 
працівник.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки . Протокол від 19.10.2018 № 151 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». Протокол від 19.11.2018 № 151/1-в 
Пройшов навчання та перевірку знань на II групу з електробезпеки в ДП «Рівненський 
ЕГЦ». Протокол від 16.10.2018 року .

Капшук Микола Олександрович- начальник будівельної дільниці ( старший 
виконавець робіт ) ТОВ «Порембуд». Відповідальний працівник за виконання робіт з 
підвищеною небезпекою. Наказ № 3-ОП від 22.10.2018 року.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки . Протокол від 19.10.2018 № 151 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 

під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках». Протокол від 16.10.2018 № 151/3-6 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
підтиском». Протокол від 19.10.2018 № 151/в
Пройшов навчання та перевірку знань на П групу з електробезпеки в ДП «Рівненський 
ЕІЦ». Протокол від 16.10.2018 року .

Наказом № 5-ОП від 22.10.2018 року створено постійно діючу комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в ДП «Рівненський ЕТЦ».
Розроблено та затверджено наказом № 6-ОП від 22.10.2018 року.

• 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 забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту
• Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказами по підприємству затверджено та введено в дію Інструкції з питань охорони 
праці по спеціальностях та за видами робіт.



Працівники та працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення інструктажів з охорони праці 
здійснюється в відповідних Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну 
експертизу про відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної 
небезпеки (протокол № 18-1674/22735 від 03.12.2018, протокол № 18-1674/22740 від 
03.12.2018, протокол № 18-1684/23007 від 14.12.2018) і забезпечені засобами 
індивідуального захисту.
Комплект інструменту з діелектричними рукоятками -  проведено випробування в ПП АСП 
«Інформ Сервіс Експрес» 26 листопада 2018 року протокол № 2053.
Рукавички діелектричні, ковбик діелектричний - проведено випробування в ПП АСП «Інформ 
Сервіс Експрес» 26 листопада 2018 року протокол № 2052.
Запобіжні пояси випробувано ВЦДП «Рівненський ЕПД» 12 грудня 2018 року протокол № 
609/18.
Зварювальний апарат (інверториого типу) «Патон» випробуваний в ПЛАСТІ «Інформ Сервіс 
Експрес» 19 грудня 2018 року протокол № 2157.
Електрофікований інструмент випробуваний в ПЛАСТІ «Інформ Сервіс Експрес» 19 грудня 
2018 року протокол № 2158.

Працівники в повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці.

Ольга Іванівна Пухленко
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному

ГупрГ-. „ня Держпраці у Рівненській області |
ЗАРЕЄСТРОВАНО


