
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРОЖНЬО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «УКРАЇНА»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33001, м.Рівне, вул.Лубенська, буд.37, оф.78, ЄДРПОУ 37796796, директор Полюхович 
Василь Іванович, тел. 0680249400, електронна адреса: Rshuvalova@ukr.net
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, ім’я, по батькові керівника, номер телефону, телефакс, адреса електронної 
пошти)

1

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
м.Рівне та Рівненська обл.

(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:

не укладався
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер та дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Полюхович Василь Іванович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ДОРОЖНЬО-БУЛІВКЛЬНИЙ КОМБІНАТ «УКРАЇНА» 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:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6, д.6).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, устатковання підвищеної 

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
_______________7_________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм) 
офісних приміщень - 2, будівель і споруд -  1 , виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) -  0 _________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за 

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці.________________
(прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають

Директор ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «УКРАЇНА» Полюхович 
Василь Іванович пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДТТ

mailto:Rshuvalova@ukr.net
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«Рівненський ЕТЦ» (посвідчення №1278-38-19, протокол комісії Управління
Держпраці________ у________ Рівненській________ області________ №38________ від
22.03.2019)________________________________________
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Наказом по підприємству створена служба охорони праці. Положення про Службу 
охорони праці, затверджене наказом «Про затвердження положень з охорони 
праці». На підприємстві функціонує система управління охороною праці.
Положення про Систему управління охороною праці затверджене наказом «Про 
затвердження положень з охорони праці». Функції служби охорони праці наказом 
№1-ОП від 04.03.2019 покладені на головного інженера Пивоварчука Андрія 
Андрійовича; наказом №2-ОП від 04.03.2019 призначена особа, відповідальна за 
безпечне проведення робіт на висоті - виконроб Максименко Ігор Олександровича;

наявність служби охорони праці,
на ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «УКРАЇНА» розроблені та 
введені в дію наказом по підприємству Положення з охорони праці, а також введені 
в дію посадові інструкції на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці на

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці та
професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій персоналу та 
перелік інструкцій з охорони праці затверджені наказом по підприємству.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з 
питань охорони праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.

Наказом від 22.03.2019 за №3-ОП створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань

(голова комісії - директор Полюхович В.І. пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №1278-38-19, протокол 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області від 22.03.2019 №38, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБН 3.2-2-2009, посвідчення №1279-83-19, протокол комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області №83 від 22.03.2019;

члени комісії:

виконроб Максименко І.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №1276-38-19, протокол комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області від 22.03.2019 №38, пройшов навчання 
і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН 3.2-2- 
2009, посвідчення №1281-83-19, протокол комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області №83 від 22.03.2019;

головний інженер Пивовачук А.А. пройшов навчання і виявив потрібні знання



законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №1277-38-19, протокол комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області від 22.03.2019 №38, пройшов навчання 
і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН 3.2-2- 
2009, посвідчення №1280-83-19, протокол комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області №83 від 22.03.2019). На підприємстві наявний Порядок ведення 
нарядної системи (порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на 
проведення робіт), а також Положення про порядок видачі наряду-допуску на 
виконання робіт підвищеної небезпеки, які затверджені наказом по підприємству.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засоби індивідуального захисту

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, засоби вимірювальної техніки та 
випробувального обладнання, нормативні документи ШД), які встановлюють 
вимоги до виконання робіт; перелік осіб, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки; персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, а також наявні 
відповідні журнали реєстрації.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 
психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.
_____ В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та
експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою.
нормативно-правової т^^^радШ о-їехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)
22  <?2
Декларація зареєс; 
Рівненській області

Полюхович Василь Іванович
(ініціали та прізвище)

алі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у

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 
паспорті.”.

І Управління Держпраці у Рівненській області і

ЗАРЕЄСТРОВАНО І
~  - - у ^  у  ̂

(посада, підіте.)


