
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; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТРАНСБУД" (ТОВ "РІВНЕТРАНСБУД"); 
33003, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЕАЕАРІНА, будинок 39; 
ідентифікаційний код: 38012798, Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і 
нежитлових будівель (основний). Директор -  Еалайчук Віталій 
Миколайович, телефон: 0362431604.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область, 
Україна.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди: не вимагається так як в ТОВ "РІВНЕТРАНСБУД'' відсутні 
об’єкти підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Добровільний аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, Еалайчук Віталій Миколайович, 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 мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються HÜ ВИСОТІ понад 1,3 метра без отримання 
відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -- 4.

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій без отримання відповідного 
дозволу.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  4.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  4.

Роботи верхолазні без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 

ризик виникнення травм - 4.
Будівлі і споруди (приміщення), виробничі об'єкти (цехи, дільниці, 

структурні підрозділи), які є в ТОВ "РІВНЕТРАНСБУД" -  адміністративне



/ііщення, виробнича база за адресою 33003, Рівненська обл., місто Рівне, 
ЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39.

Інші відомості;
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. 

Керівництво системою виконує директор Г'алайчук В.М., який пройшов 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ДГІ "Рівненський ЕТЦ" (протокол №50 
від 12.04.2019, посвідчення №1569-50-19; протокол №50/6 від 08.04.2019, 
посвідчення №1569-50/6-19; протокол №50/в від 12.04.2019, посвідчення 
№1569-50/в-19).

Наказом № 01-ОП від 03.12.2019 створено службу охорони праці на 
підприємстві. Функції служби охорони праці покладено на покладено на 
інженера з охорони праці Шакирзяна Іллю Вікторовича, який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ТОВ "НВФ "ОАЗИС-ТЕХНОЛОДЖІ" 
(протокол №32 від 29.11.2019, посвідчення №819-32-19; протокол №32-6 від
29.11.2019, посвідчення №819-32-6-19, протокол № 32-в від 29.11.2019, 
посвідчення № 819-32-В-19).

На підприємстві розроблені та затверджені наказами від 03.12.2019 
№03-ОП та №08-ОП:

-  Положення про систему управління охороною праці;
-Положення про службу охорони праці;
-  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці з додатками;
-  Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску;
-  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
-  Положення про енергетичну службу.
-  Положення про організацію і проведення оперативного контролю за 

станом охорони праці.
-  Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій
На підприємстві згідно наказу № 09-ОП від 03.12.2019 створена комісія 

з перевірки знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
державних нормативно-правових актів до нього. Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті, Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями. Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів.безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»:

Голова комісії: - Галайчук В.М. - директор (протокол №50 від
12.04.2019, посвідчення №1569-50-19; протокол №50/6 від 08.04.2019, 
посвідчення №1569-50/6-19; протокол №50/в від 12.04.2019, посвідчення 
№1569-50/в-19).

Члени комісії: - Гурін О.С. - виконавець робіт (протокол №50/1 від
26.04.2019, посвідчення №1570-50-19; №50/6 від 08.04.2019, посвідчення



№1570-50/6-19, протокол № 50/в від 12.04.2019, посвідчення № 1570-50/в- 
19);

- Шакирзян І.В. -  інженер з охорони праці (протокол №32 від
29.11.2019, посвідчення №819-32-19; протокол №32-6 від 29.11.2019, 
посвідчення №819-32-6-19, протокол № 32-в від 29.11.2019, посвідчення № 
819-32-В-19).

Згідно наказу № 02-ОГІ від 03.12.2019 затверджено і введено в дію 
інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, які діють на 
підприємстві. Ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до 
статті 8 Закону України «Про охорону праці»), пройшли періодичні медичні 
огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

Працівники товариства пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань безпечних методів праці в комісії підприємства в об’ємі, 
передбаченому тематичними планами і програмами спеціального навчання, а 
також інструкцій з охорони праці, додержання яких входить до їхніх 
функціональних обов’язків.

Працівникам товариства проведений вступний інструктаж з питань 
охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу зроблений в 
журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Працівникам товариства проводяться первинний, повторний, 
позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці. Записи про проведення 
інструктажів заносяться, особою яка проводить інструктажі, до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. При 
виконанні робіт за наряд-допуском записи про проведення цільового 
інструктажу заносяться, особою яка проводить інструктажі, до наряд- 
допуску.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та 
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, ведеться їх 
облік в картках особистого обліку.

Для виконання земляних робіт на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій та робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах працівники забезпечені наступними засобами 
індивідуального захисту: каска захисна, костюм бавовняний, черевики 
шкіряні, рукавиці комбіновані, На роботах у мокрому ґрунті додатково: 
брюки брезентові, чоботи гумові. На зовнішніх роботах взимку додатково: 
куртка бавовняна на утеплювальній прокладці, брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені.

Для виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та 
верхолазних робіт є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння 
працівників з висоти (пояси запобіжні ПБ та ПЛ, каски, огородження, знаки 
безпеки). Поясам запобіжним проведено статичне випробування. Всі засоби



лету зареєстровані в "Журналі обліку засобів індивідуального захисту від 
діння працівників з висоти".

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, за 
організацію і безпечне виконання земляних робіт на глибині понад 2 метри 
або в зоні розташування підземіпіх комунікацій, робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, кам:;ах, келекторах та відповідальним за 
видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно 
наказу № 07-ОП від 03.12.2019 прн ’н'ачепо виконроба Гуріна Олександра 
Сергійовича.

Підприємство забезпечено закоі.одавч' ти та іншими нормативно - 
правовими актами з охорони праці лл' ’-нкопа' ня заявленого виду робіт.

Дир̂ ІВИЕТРАНС1.У
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В.М. Галайчук

Декларація зареєстрована у журіїа. ' обліку уб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держи pan і  ______________20 р. № ______

Примітки; 1. Фізична особа— підпр 
персональних даних з метою забезпечиш:' 
виконання робіт підвищеної небезискп 
механізмів, устатковання підвищеної исбез: 

2. Реєстраційний номер облікової 
фізичними особами, які через свої ре; 
прийняття та повідомили про це відівові; 
мають відмітку в паспорті.'’.

їс.мсін. своїм підписом надає згоду на обробку 
'.ш-онаші:'. вимог Порядку видачі дозволів на 

та па експлуатацію (застосування) машин, 
:скп.

картки платника податків не зазначається 
іііПпі переконання відмовляються від што 

орт; іу державної податкової служби і
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