
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНОМЕ - 

ЄВРОБУД”, Юридична адреса: 33022, м.Рівне, вул. Костромська, 25. ЄДРПОУ 32625535; 
КВЕД- 41.20 "Будівництво житлових і нежитлових будівель".
Директор — Моніч Андрій Олександрович.
Тел. 0362-69-34-68.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — Україна.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Моніч Андрій Олександрович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби, а саме:
-  екскаватор -TAKEUCHI ТВ-175; 23515ВК (2007р., Японія)
- бульдозер - ДЗ-42; Т00524ВК; (березень 1985р., СССР)
Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує ризик виникнення травм - 2.
Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 

згідно наказу по підприємству №102 від 01.10.2018р., покладено на начальника служби 
охорони праці Лінніка Сергія Васильовича, який пройшов навчання та перевірку знань в 
РЕТЦ Держпраці у Рівненській області з законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №2883- 
88-18 протокол від 13.07.2018р. №88, "ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпеки у будівництві", посвідчення №2883-88-6-18, 
протокол від 13.07.2018р. №88-6.

У ТОВ “РЕНОМЕ-ЄВРОБУД” розроблено, затверджено та введено в дію: 
згідно наказу № 15 від 16.05.2016р., інструкції з охорони праці; 
згідно наказу № 4 від 07.02.2015р., посадові інструкції; 
згідно наказу № 44 від 26.07.2017р., Положення про службу охорони праці; 
згідно наказу № 74 від 04.12.2017р., Положення про видачу наряд-допусків; 
згідно наказу № 4 від 03.02.2014р., Положення про систему управління охороною праці; 
згідно наказу № 87 від 25.07.2018р., Положення про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, Програма вступного інструктажу.

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 видачі наряд-допусків.

На підприємстві, наказом № 96 від 07.09.2018р. створено комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - головний інженер 
Карпук Віктор Петрович (пройшов навчання і перевірку знань: Закону України "Про 
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, посвідчення РЕТЦ Держпраці у 
Рівненській області № 4582-150-17 протокол від 17.11.2017р. №150; "ДБН А.3.2-2-2009 
"Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеки у будівництві", 
посвідчення №4582-150/6-17, протокол від 13.11.2017р. №150/6). Члени комісії - Федосов 
Юрій Володимирович (пройшов навчання і перевірку знань: Закону України "Про 
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, посвідчення РЕТЦ Держпраці у 
Рівненській області № 506-18-17 протокол від 17.02.2017р. №18; "ДБН А.3.2-2-2009 
"Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеки у будівництві", 
посвідчення №681-56-17, протокол від 06.03.2017р. №56); начальник служби охорони 
праці Ліннік Сергій Васильович (пройшов навчання і перевірку знань: з законодавчих



актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, посвідчення РЕТЦ Держпраці у Рівненській області №2883-88-18 
протокол від 13.07.2018р. №88, "ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпеки у будівництві", посвідчення №2883-88-6-18, 
протокол від 13.07.2018р. №88-6).

На підприємстві наказом №44 від 04.02.2019 року призначено відповідальним за 
справний технічний стан і безпечну експлуатацію: бульдозера ДЗ-42 та екскаватора 
TAKEUCHI ТВ-175, головного механіка — Федосова Ю.В.

На підприємстві наказом №125 від 30.11.2018 року призначено відповідальними за 
безпечне виконання земляних робіт: головного механіка — Федосова Ю.В., інженерів- 
енергетиків: Багнака А.П., Бовгиру М.А.; начальн. дільниць: Волошина С.В., Чижа А.М., 
виконавців робіт Гуменюка В.В., Ліщука В.П., Карпця А.В., Омельчука А.А., Зінькова 
А.Т., Коржа М.М., Савчука А.А., майстрів: Опанасця С.В., Чорного Р.М., Остапчука В.С.

Працівникам підприємства видається спеціальний одяг, спеціальне взуття та засоби 
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту відповідно до чинних нормативних актів, ведуться особисті 
картки обліку спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту.

Машиніст бульдозера:
Комбінезон бавовняний;
Чоботи гумові або чоботи кирзові;
Рукавиці комбіновані з двома пальцями;
Жилет сигнальний;
Каска;

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці;
Брюки бавовняні на утепленій підкладці;
Напівчоботи утеплені.

Машиніст екскаватора одноковшового:
Комбінезон бавовняний;
Черевики шкіряні;
Рукавиці комбіновані з двома пальцями;
Жилет сигнальний;
Каска;

Під час роботи у мокрих умовах додатково:
Чоботи гумові;

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці;
Брюки бавовняні на утепленій підкладці;
Напівчоботи утеплені.

Машиністи екскаваторів, бульдозерів мають відповідні посвідчення на керування 
зазначеними машинами.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з охорони праці:
Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам проведено: 

протоколи №6/РЄ та №7/РЄ від 05.02.19р.
Проведення інструктажів з охорони праці фіксується в “Журналі реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці” та “Журналі інструктажів з питань ОП на 
робочому

Иа^ є в наявності необхідні уГасоби індивідуального захисту,
нормативі: атеріально-технічна бази.

Директ А.О. Моніч
Управління Держпраці у Рівненській області 
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Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
Держпраці 20__ р. №___ .
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