
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:
Найменування юридичної особи: ТзОВ « Рівнетелекомбуд »
Місцезнаходження: 33024 Рівненська область, м.Рівне, вул. Млинівська, 28, місце реєстрації 
Рівненська районна державна адміністрація Рівненської області дата реєстрації 27.09.2001 
№16081200000001415.
Код згідно з ЕДРПОУ -31710741 
КВЕД 43.21 - електромонтажні роботи 
ІП Н -3138500876
Організаційно - правова форма Еосподарювання - 240 ( товариство з обмеженою відпові
дальністю), є юридична особа на загальних підставах -111. Реєстраційний код платника 
єдиного внеску № 1716,ДПІ ум. Рівне ДФС у Рівненській області, реєстраційна дія 107, 
внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що пов’язані зі змінами в установчих 
документах 26.04.18року . Клас професійного ризику-52 
Директор -  Живий Юрій Ярославович 
Контактний телефон: 0673603660
Місце виконання робіт - об’єкти замовника по всій території України.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ «АСКА» договір СТД № 3127563 від 19 квітня 2018 року, термін дії до 22 квітня 2020 р 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.

Я, директор ТзОВ « Рівнетелекомбуд », Живий Юрій Ярославович, 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:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах.
Кількість працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою становить - 5 осіб.
Для виконання робіт створений структурний підрозділ -  монтажна дільниця.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Місце виконання робіт підвищеннях небезпеки : об’єкти замовника в Україні.
Інші відомості:

Управління охороною праці здійснює директор Живий Юрій Ярославович, 
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на підприємстві ( наказ №12/ОП від « 04 » січня 2019 року).



Відповідальним працівником за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки 
призначено - заступника директора по будівництву Гальченка Сергія Івановича, 
(наказ № 11/ОП від « 04 » січня 2019року).
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу №15/ОП від 

« 04» січня 2019 року покладено за сумісництвом на - заступника директора з будівництва 
Гальченка Сергія Івановича.
Створено комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці (наказ № 01 /ОП 
від « 04 » січня 2019року)
Голова комісії -  Живий Юрій Ярославович -  директор, який пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці:

- Закон України « Про охорону праці» в ДП « Рівненський експертно - технічний 
центр» протокол № 145 від 18.11.2016 року, посвідчення № 4436-145-16. посвідчення 
дійсне до «18 » листопада 2019 року:

Члени комісії -  заступник директора по будівництву ТОВ « Рівнетелекомбуд » 
Гальченко С.І., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України « Про 
охорону праці » та нормативно-правових актів до нього, в ДП « Рівненський експерти 
технічний центр » протокол № 2 від 20.01.2017року посвідчення №53217, дійсне до 
20.01.2020 року, « Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті », » Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, ДБНАЗ.2-2- 20009 
Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека в будівництві 
(протокол № 14 від 14.02..2017року), посвідчення № 437-14-17,дійсне до 14.02.2020 року. 
Пройшов навчання і перевірку знань на 4 -у групу з електробезпеки протоко № 
посвідчення №
Член комісії -  Юрій Вікторович Ткачук -  виконроб монтажної дільниці, який 
пройшов Закону України «Про охорону праці » в ДП « Рівненський експертно - 
технічний центр » - Закону України « Про охорону праці» в ДП « Рівненський 
експертно - технічний центр» протокол № 1130-32-19 від «15»  березня2019 
року посвідчення № 1130-32- 19, дійсне до « 15 » березня 2022року:
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями »
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- ДБН А .3.2-2-20009 « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека» протокол №1130-32/6-19 від «11» березня 2019року. 
посвідчення №1130-32/6-19 , дійсне до «12 » березня 2021року:

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- « Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт ;
Мінімальних вимог з охорони паці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках, протокол № 1130 -30/-19 в від «15» березня 2019року,посвідчення 
№ 1130 -30/-19 дійсний до « 11» березня 2022року

- пройшов навчання і перевірку знань на 2 -у групу з електробезпеки, протокол 
№1131-30/-19 від «11» березня 2019року дійсне до «11 » березня 2020року. 
Наказами: ( №04/ОП від «04» січня 2019 р ) відповідальним працівником за безпечне 
виконання робіт на висоті, (№19/ОП від «10» квітня 2019 року) проведенням робіт в 
колодязях ,шурфах, траншеях, котлованах , бункерах , камерах , колекторах, замкнутому 
просторі ( ємкостях, боксах, топках трубопроводах, ( наказом № 05/ОП «04» січня 2019р) 
призначена відповідальна особаза безпечне виконання монтажних робіт,(наказ № 06/ОП 
від 04 січня 2019р) за експлуатацію, справність, збереження та видачу електроінстру
менту- призначено заступника директора по будівництву Гальченка С. І.
Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, по наданню першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виник - 
ненні аварійних ситуацій , пожеж і стихійних лих. Запис про проведення інструк
тажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.



Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями; журнал видачі наряд-допусків; журнал обліку та зберігання засобів 
захисту.
Наказом №14/ОП від 04.01.2019р. по товариству введені в дію нормативні документи 
з питань охорони праці а саме :
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праці ;
- положення про службу охорони праці;
- положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони

праці;
- положення про комісію з охорони праці.

Наказом № 09/ОП від 04..01.19 р введено в дію « Положення про систему управління 
охороною праці».
На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказу №02- ОП від « 04» січня 2019 року № 02/ОП від 04.01 19 року такі, а саме:

- №2 -  Роботи з електроінструментом;
№3 -  Виконання робіт на кабельних лініях зв’язку;

- №7 -  Виконання робіт у підземних спорудах та комунікаціях зв’язку;
- №8 -  Інструкція з охорони праці кабельника - спаювальника;

№11- Інструкція з охорони праці виконання робіт із застосуванням переносних 
драбин та стрем’янок;

- №12 -  Інструкція з охорони праці.виконання робіт на висоті;
- №13 -  Інструкція з охорони праці виконання робіт на висоті із використанням 

спеціальних страхувальних засобів
- №15 -  Інструкція з охорони праці використання запобіжних поясів.
- №16 - Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах , замкнутому просторі.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, по наданню першої домедичної допомоги потерпілим 
від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних 
ситуацій, пожеж і стихійних лих. Відповідні записи про проведення інструктажів вносяться 
у Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Є в наявності та ведуться:
- журнал реєстрації вступного інструктажу;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- журнал видачі наряд-допусків;

журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Наказом № 03/ОП від 04.01.19 року введено в дію « Положення про організацію 
попереднього ( при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 
медичних оглядів працівників певних категорій »
Наказом №13/ОП від 04 січня 2019року введено в дію Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом , спецвзуттям та 313. Працівники забезпечені згідно 
діючих норм спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту 
(окуляри захисні, навушники , запобіжні пояси тощо....) Запобіжні пояси випробувано 
в лабораторії ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.



Наказом №19 від 10 квітня 2019року по товариству призначена відповідальна особа за 
електрогосподарство головний інженер ТОВ « Рівнетелекомбуд » Хоменко О.І. ( протокол 
№47 від « 04 » квітня 2019 року , посвідчення № 3877 -128 -16 )
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці . Результати перевірки знань з питань охорони праці 
оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Експлуатаційна документація є в наявності. Нормативно -  правовими актами з охорони 
праці працівники забезпечені в повному обсязі.

Директор

М.П. оч 2019 р.

Ю.Я. Живий

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
Управління Держпраці у Рівненській області

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.".


