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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 - БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
"ПРОМЖИТЛОБУД-2" (ТЗОВ БМУ "ПРОМЖИТЛОБУД-2"); 33018, 
Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 16А; код 
згідно з СДРПОУ: 01273415; директор -  Турчик Микола Назарович; телефон: 
(0362) 63-49-59, +380679461271; адреса електронної пошти:
prombmu@gmail.com.

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 ТЗОВ БМУ "ПРОМЖИТЛОБУД-2" 
відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

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

Я, Турчик Микола Назарович, 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 експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом без отримання 
відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  2.

Газополум’яні роботи без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 

ризик виникнення травм -  2.
Будівлі і споруди (приміщення), виробничі об'єкти (цехи, дільниці, 

структурні підрозділи), які є в ТЗОВ БМУ "ПРОМЖИТЛОБУД-2" -  
адміністративне приміщення, виробнича база за адресою 33018, Рівненська 
обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 16А..

Інші відомості:
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. 

Керівництво системою виконує директор -  Турчик Микола Назарович, який 
пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ТОВ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ"
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(протокол № 4 від 31.01.2020, посвідчення № 19-4-20; протокол № 4-6 від
31.01.2020, посвідчення № 19-4-6-20; протокол № 4-д від 31.01.2020, 
посвідчення № 19-4-Д-20); в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол № 69/4 від
01.10.2018, посвідчення № 2274-69/4-18; протокол № 21 від 21.02.2018. 
поевідчення JNo 658-21-18;).

Наказом № 724-ОП від 05.02.2020 створено елужбу охорони праці на 
підприємстві. Функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Деревенко Віталію Володимирівну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол № 6 від
31.01.2020, посвідчення № 183-6-20; протокол № 6/6 від 31.02.2020, 
поевідчення № 183-6/6-20; протокол № 6/в від 31.01.2020, посвідчення № 
183-6/в); в ТОВ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ" (протокол № 7 від 14.02.2020, 
посвідчення № 75-7-20).

На підприєметві розроблені та затверджені наказом № 724-ОП від 
05.02.2020:

-  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.

На підприємстві згідно наказу № 720-ОП від 03.02.2020 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:

Голова комісії: -  Турчик М.Н. -  директор пройшов навчання в ТОВ 
"ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ" (протокол № 4 від 31.01.2020, посвідчення Х« 19-4- 
20; протокол Х° 4-6 від 31.01.2020, посвідчення Х° 19-4-6-20; протокол Х° 4-д 
від 31.01.2020, посвідчення Х° 19-4-Д-20); в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол 
Х° 69/4 від 01.10.2018, посвідчення Х° 2274-69/4-18; протокол Х° 21 від
21.02.2018, посвідчення Х2 658-21-18;).

Члени комісії: -  Турчик Н.М. -  начальник дільниці цройшов навчання 
в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол Х2 96 від 19.07.2017, посвідчення Х« 
2624-96-17; протокол Х° 69/4 від 01.10.2018, посвідчення Х° 2275-69/4-18; 
протокол Х° 34 від 23.03.2018, посвідчення Х» 1071-34-43; протокол Х° 21 від
21.02.2018, посвідчення Х° 659-21-18; в ТОВ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ" 
(протокол Хо 7 від 14.02.2020, посвідчення Х° 75-7-20);

Члени комісії: -  Деревенко В.В. -  інженер з охорони праці пройшла 
навчання в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол Х2 6 від 31.01.2020, посвідчення 
Х2 183-6-20; протокол Х° 6/6 від 31.02.2020, посвідчення Х° 183-6/6-20;



протокол № 6/в від 31.01.2020, посвідчення № 183-6/в); TOB "ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ" (протокол 7 від 14.02.2020, посвідчення № 75-7-20)

Згідно наказу 732-ОП від 27.03.2020 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 пpидaтни^ffl 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 (протокол № 22 від 05.04.2020). Наказом № 734- 
ОП від 25.03.2020 вказані працівники допуіцені до виконання робіт.

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 товариства 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.

Постачання балонів із стисненим, зрідженим газом, згідно Договору 
постачання від 27.12.2019 № ДКР/1911/07, здійснює ТОВВ "Кріогенсервіс" 
(Дозвіл від 18.12.2019 № 4539.19.12, виданий Головним Управлінням 
Держпраці у Київській області).

Для зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом в товариетві 
обладнані спеціальні приміщення для окремого зберігання ємностей з 
різними газами. Порожні балони зберігаються окремо від наповнених газом. 
Під час зберігання балони перебувають у вертикальному положенні в гніздах 
спеціальних стояків. Зберігають балони з газами з нагвинченими на їхні 
горловини запобіжними ковпаками. Під час зберігання балонів з горючими 
газами на бокових штуцерах вентилів балонів установлені заглушки.

Відповідальним за зберігання, справний стан та безпечну експлуатацію 
балонів із стисненими та зрідженими газами згідно наказу № 730-ОП від 
27.02.2020 призначено начальника дільниці Турчика Н.М.



Електрогазозварник Місько Борис Адамович пройшов професійну 
підготовку в Здолбунівському професійно-технічному училищі № З (диплом 
№ 117694 від 24.06.1980).

Для виконання газополум’яних робіт працівники забезпечені 
наступним спецодягом та засобами індивідуального захисту: костюм д.ля 
зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска, окуляри захисні; на 
зовнішніх роботах взимку додатково: куртка бавовняна з вогнезахисним
просоченням на утеплювальній прокладці, брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені.

Відповідальним за безпечне виконання зварювальних, газополум’яних 
робіт та за збереження, справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
газополум’яного обладнання згідно наказу № 730-ОП від 27.02.2020 
призначено начальника дільниці Турчика Н.М.

Підприємство забезпечено законодавчими та іншими нормативно - 
право^^І^^^^щ ^з охорони п р^ і ді^виконання заявлених видів робіт.

М.Н. Турчик

- ^Г--г:;;”чя т-яясі'яя . г..ній облає- : '

"  1 з "̂"квітня 2020 р.
■го

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________ __ 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.”.


