
Додаток №8 до порядку 
( в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018року №48 )

Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “ Ремонтно-будівельна компанія 
Імпульс ”
Юридична адреса: 35377, Рівненська область, Рівненський район, с. Малий Олексин, вул. Робітнича, буд. 1. 
Поштова адреса: 35377, Рівненська область. Рівненський район, с. Малий Олексин, вул. Робітнича, буд. 1. 
Код ЄДРПОУ:41886382
Вид діяльності за КВЕД: 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель
Директор: Амасєєв Олександр Іванович
Телефон/факс: (0362)61 75 45, e-mail: viknaimpuls@gmail.com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів 
устаткування підвищеної небезпеки -  на території України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
оеобами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - не укладався, в ТОВ “РБК Імпульс” 
відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Амасєєв Олександр Іванович, цією декларацією підтверджую відповідніеть матеріально- 

технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки: роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількіеть робочих місць-6 , в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм-3. На 
підприємстві наявні адміністративні приміщення, складські приміщення.

Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки:
Амаеєєв Олександр Іванович -  директор -  пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ТОВ “ ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ”, посвідчення №41-6-20, протокол від 14.02.2020 
року №6; пройшов навчання і виявив потрібні знання “ Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та приетроями ”, “ Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті ”, 
ДБНА.3.2-2-2009 “ Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві” “ Правил охорони праці під чає експлуатації обладнання, що працюють під тиском”, 
“ Правил охорони праці на автотранспорті”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, посвідчення № 41-6-6-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-6; пройшов 
навчання і виявив потрібні знання “ Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів”, 
“ Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”, “ Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, “ Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів”, 
посвідчення 1№ 41-6-В-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-в.
Бортновська Неля Леонідівна -  виконавець робіт - пройшла навчання і виявила потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ТОВ “ ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ”, посвідчення №44-6-20, протокол від 14.02.2020 
року №6; пройшла навчання і виявила потрібні знання “ Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями ”, “ Правил охорони праці цід час виконання робіт на висоті ”, 
ДБНА.3.2-2-2009 “ Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
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будівництві” “ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском”, 
“ Правил охорони праці на автотранспорті”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, посвідчення № 44-6-6-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-6; пройшла 
навчання і виявила потрібні знання “ Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів”, 
“ Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”, “ Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, “ Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів”, 
посвідчення № 44-6-B-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-в, відповідальна за виконання робіт на 
висоті.
Кухарчук Володимир Олександрович -  майстер - пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ТОВ “ ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ”, посвідчення № 52-6-20, протокол від 14.02.2020 
року №6; 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 ”, 
ДБНА.3.2-2-2009 “ Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві” “ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском”, 
“ Правил охорони праці на автотранспорті”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, посвідчення № 52-6-6-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-6; пройшов 
навчання і виявив потрібні знання “ Правила охорони праці під час експлуатації навантаж}шачів”, 
“ Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”, “ Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, “ Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів”, 
посвідчення № 52-6-В-20, протокол від 14.02.2020 року № 6-в.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю “ РБК Імпульс” розроблені та затверджені : 
Положення про службу охорони праці підприємства наказом від 13.01.2020 року №2. Положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства наказом від 17.01.2020 року №3. Положення про 
систему управління охороною праці. Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Положення про енергетичну елужбу. Положення про енергетичну службу. Положення про кабінет 
з охорони праці наказом від 20.01.2020 року №4.

Наказом від 17.01.2020 року №2 створено службу охорони праці та призначено інженера праці 
Сачука Михайла Леонтійовича, пройшов навчання в ДП “ Рівненський Експертно-Технічний 
центр” Держпраці України і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, “ Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
ДБНА.3.2-2-2009 “ Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”, “ Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
посвідчення№1856-58/в-18, протокол від 21.05.2018 року №58/6; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання “ Правил безпеки систем газопостачання”, “ Правил будови і безпеки експлуатації 
посудин, що працюють під тиском”, “ Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів”, 
посвідчення №1856-58/в-18, протокол від 25.05.2018 року №58/в; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №1856-58-18, протокол від 25.05.2018 року №58 на 
яку покладено обов'язки щодо організаційно-методичного керівництва діяльністю структурних 
підрозділів з питань охорони праці, підготовки з цих питань управлінських рішень та організації 
контролю за їх реалізацію. * ~

Наказами від 27.01.2020 року №5, від 31.01.2020 року №6 та від 04.02.2020 року № 6/1 
переглянуто інструкції з охорони праці №4 під час виконання робіт на висоті, затверджено та 
введено в дію інструкції з охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці протокол № 2 від 31.01.2020р.. Запис про проведення інструктажів з питань 
охорони праці робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Працівникам 
прводяться вступний , первинний, повторний, позаплановий інструктажі з охорони праці.



Для виконання робіт застосовуватись: 
запобіжні пояси -  2шт, випробувані на підприємстві-виготовлювачі; 
каски захисні -  7 шт, випробувані на підприємстві-виготовлювачі.

Працівники, які будуть виконувати роботи на висоті. Забезпечені спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального та колективного захисту.
Підприємство забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони 
праці для виконання здявженого виду робіт.

(підпис)' 
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Амасєєв О.І

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці 
у Рівненській області:

_2020р.

; Управління Держпраці у Рівненській області
і ЗАРЕЄСТРОВАНО
І За Яг від« 20

Примітки: 1. Фізична-особа підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог порядку видачи дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на екплуатацію ( 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.


