
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 «РІВНЕБУД-ЗАХІД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
35000, Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вулиця Нова,
будинок 2Д, ЄДРПОУ 43405135, директор Кончинський Дмитро Ігорович,_______
ТЄЛ.+38-097-228-45-01___________ електронна адреса: kid7@ua.fm_____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса 

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

об’єкти згідно укладених договорів на території України
(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 і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Кончинський Дмитро Ігорович,
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕБУД-ЗАХІД»

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця)
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, устатковання підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метраїпункт З додатка 6),
-• роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (пункт 5 додатка 6),
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій чи під водою (пункт 6 додатка 6)

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

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

викоігуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
______ 7_______________ у̂ тому ЧИСЛІ__________З__________________

КІЛЬКІСТЬ робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

mailto:kid7@ua.fm


- офісне виробниче приміщення розташоване за адресою:
35000, Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вулиця Нова,
будинок 2Д_____________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці._______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕБУД-ЗАХІД» 
Кончинський Дмитро Ігорович, пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області, посвідчення №222-13-20, протокол №13 від 
13.03.2020)______________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом від 01.03.2020 року №1-ОП по підприємству створена служба охорони 
праці. Положення про Службу охорони праці, що затверджене наказом від 
01.03.2020 року №3-ОП «Про затвердження положень з охорони праці». На 
підприємстві функціонує система управління охороною праці. Положення про
Систему управління охороною праці затверджене наказом 01.03.2020 року №3-ОП 
«Про затвердження положень з охорони праці». Функції служби охорони праці 
наказом від 01.03.2020 року №1-ОП покладені на інженера з охорони праці 
Яковишина Володимира Сергійовича, який пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 235-13-20, протокол 
№13 від 13.03.2020): наказом від 01.03.2020 року №17-ОП призначена особа, 
відповідальна за безпечне проведення робіт на висоті -  заступник директора Ільчук 
Віталій Вікторович________________ _̂_______________________________________

наявність служби охорони праці.
На ТОВ «РІВНЕБУД-ЗАХІД» розроблені та введені в дію наказом від 01.03.2020 
року №7-ОП по підприємству посадові інструкції на керівників та фахівців.
інструкції з охорони праці на

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
професії та види робіт для робочих спеціальностей наказ від 01.03.2020 року №2-ОП 
та інша нормативна документація про дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці, враховуючи специфіку 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 01.03.2020 року №12-ОП затверджена програма 
вступного інструктажу з охорони праці та наказом від 01.03.2020 року №13-ОП 
затверджено програму первинного і повторного інструктажу.

Наказом від 01.03.2020 року №18-ОП призначено відповідального за 
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, земляні роботи, шо
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних



омунікацій чи під водою, обов’язки покладено на заступника директора Ільчук 
Віталія Вікторовича, що пройшов навчання і перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області.

У відповідності до наказу від 01.03.2020 року №5-ОП призначено 
відповідальну особу за електрогосподарство -  Ільчук В.В. Також на підприємстві 
створено комісію для перевірки знань з електробезпеки наказ від 01.03.2020 року
№6-6п.

Наказом від 01.03.2020 за №4-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

Кончинський Дмитро Ігорович - директор (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №13 від 13.03.2020р., 
посвідчення №222-13-20», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в 
будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», протокол №13-6 від 13.03.2020р., посвідчення № 222-13-6-20; «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил будови та безпечної 
експлуатації ліфтів», протокол №13-в від 13.03.2020р., посвідчення №222-13-в-20»).

Члени комісії:
Яковишин Володимир Сергійович - інженер з охорони праці (пройшов навчання в 
ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці 
у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №13 від 
13.03.2020р., посвідчення №235-13-20», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «ІТравил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», 
«ІТравил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №13-6 від 13.03.2020р., посвідчення 
№ 235-13-6-20: «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил 
будови та безпечної експлуатації ліфтів», протокол №13-в від 13.03.2020р., 
посвідчення №235-13-в-20»).
Ільчук Віталій Вікторович - заступник директора (пройшов навчання в ТОВ 
«ОАЗИС ТЕХЕІОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №13 від 
13.03.2020р., посвідчення №221-13-20», «Правил охорони праці під час роботи з



хтструментом та пристроями». «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №13-6 від 13.03.2020р., посвідчення 
№ 221-13-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил 
будови та безпечної експлуатації ліфтів», протокол №13-в від 13.03.2020р., 
посвідчення №221-13-в-20»).

Наказом від 01,03.2020 року №3-ОП затверджено Положення про видачу 
наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наказом від 
01.03.2020 року №8-ОП призначено відповідальну особу за видачу наряд-допусків 
заступника директора Ільчук Віталія Вікторовича. Також наказом по підприємству 
затверджені переліки робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, засоби вимірювальної техніки та 
випробувальї-юго 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.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» та наказом по підприємстсу від 01.03.2020 року №14-ОП 
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту: запобіжні пояси; захисні окуляри;

рукавиці комбіновані; знаки безпеки; захисні каски; респіратори; спецодяг, 
діелектричні рукавиці, діелектричні коврики, боти, килимки, штанга ізолююча, 
показчик напруги, протигази,

-спецодягом, спецвзуттям; комбінезон бавовняний, черевики шкіряні,
- інструментом: набір рожкових ключів; набір шестигранних ключів, газовий 

ключ; розвідний ключ; інструмент з ізольованим покриттям(плоскогубці, кусачки, 
викрутки): молоток; зубило; рулетка; лопата: ножівка по дереву; щітка металева; 
напилки; набір мітчиків з тримачем,

- інвентарем: драбина металева трьохсекційна ; переносний вибухозахищений
світильник; ліхтар кишеньковий; засоби і медикаменти першої долікарської 
допомоги, протипожежні засоби. ♦.

Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять 
періодичну перевірку у встановлені терміни.

Пояс запобіжний, каски, драбина використовуються за призначенням, 
зберігаються в технічно справному стані та проводяться їх обслуговування, ремонт, 
а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.



Згідно «Положення про медичний огляд працівників» та наказу від 01.03.2020 
року №15-ОП працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 
психофізіологічну експертизу.

Підприємство в повному обсязі забезпечено нормативно-правовою та 
матеріальногтехнічною
нормативно-п жвовш та матеріаль:

(п ід т с )
0 ^  2 0 2 0  р.

Декларація зареєстрована у ж; 
Держпраці_______________20

ально-методинного забезпечення)

Д .1 .Кончинський
(ініціали та прізвище)

суб’єктів господарювання у територіальному органі

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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. ..........  - Т . '’ "ЧСКС-гДіїй ■ОЛЗС'і' і
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