
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:
ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД”: Рівненська область. м.Здолбунів., вул.Лесі Українки 6Б. офіс 214:

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
код ЄДРПОУ- 42863680: КВЕД: 41,20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний!.
директор -  Гладун Максим Михайлович. тел.(098) 273-23-33._______________________________

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

попіти;
Об’єкти замовників згідно договорів, Україна_______ _̂___________________________________

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;

страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно віяшколування 
насліжів можливої шкоди не проводилось, так як в ТОВ "СВІТ ПОКРІВЛІ БУД" відсутні
об’єкти підвищеної небезпеки.___________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

добровільний аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД” Гладун Максим Михайлович_____________  ,
(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 метра; роботи верхолазні: роботи в траншеях.______

котлованах: земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій: зведення, монтаж і демонтаж будиків. споруд, зміцнення їх аварійних
частин.________________ _______________ _____________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Кількість робочих місць -  9. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-6. 
Підприємство винаймає (орендує) складські приміщення за договором оренди №20 від 30.04.2020 
року, укладениим з Рівненським виробничим автотранспортним об’єднанням, загальною площею
123.7 кв.м., за адресою: м. Рівне. вул.Млинівська.25._______________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 

виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу, кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів)



Інші відомості;

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкіцй про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, ексгиу'атаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праді та промислової 
безпеки на підпписмстві- дипектор Гладун Максим Михайлович { наказ №6-ОП від 22.06. 2020 
року).
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ “Науково виробнича фірма 
“Оазис Технолоджі” :
- Закон України “Про охорону праді” та нормативно-правові акти до нього (протокол №16 від
06.09.2019 року);
- “Правила охорони праді иіл час роботи з інструметом та пристроями”. “Правила охорони драпі під 
час виконання робіт на висоті”, ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праді. Охорона праці
і промислова безпека в будівництві”. “ Правила охорони праці під час експлуатації______________
вантажопіліймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання до них”, “Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Мінімальні вимога з ОП на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках”. “Правила охорони праці на автотранспорті” (протокол 
№16-6 від 06.09.2019 року);_______________________
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації 
електрозахисних засобів” (протокол №16-а від 06.09.2019 року, 3-я група до 1000 В).

Інженер з охорони драні -  Романовський Роман Володимирович (наказ про службу охорони 
праді № 1-ОП від 22.06.2020 року).
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:
- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №104 від 
10.08.2018 року):
- “Правила охорони прані піл час роботи з інструметом та пристроями”. “Правила охорони праді під 
час виконання робіт на висоті“, ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праді і 
промислова безпека в булівнинтві” .’’Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”, “Правила охорони праці на автотранспорті” ’’(протокол №104/6 від 06.08.2018 року):
- “Правила охорони праді пі л час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. “ Правила 
охорони праці під час експлуататтії вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та 
відповідного обладнання до них” (протокол №104/в від 10.08.2018 року);
- “Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” (протокол №11 
від 27.06.2019 року);
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”. “ Правила улаштування електроустановок ”. “ Правила експлуататтії 
електрозахисних засобів” ( протокол №104/а, посвідчення 3415-104/а-18 видане 06.08.2018 року. 4-а 
гр. до 1000 В).

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці під час 
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1Л метра, верхолазних робіт (Наказ №8-ОП 
від 22.06.2020 РОКУ). робіт в траншеях, котлованах та земляних робіт, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій Шаказ № 5-ОП від
22.06.2020 року), робіт по зведенню, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміиненню їх 
аварійних частин Шаказ № 3-ОП від 22.06.2020 року ) - виконавець робіт Рищук О.В.;

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праді в ТОВ “Науково виробнича фірма 
“Оазис Технолоджі” :



- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №15 віл
14.04.2020 рок\0:
- “Правила охорони праді під час роботи з інструметом та пристроями”. “Правила охорони пралі тгі- 

час виконання робіт на висоті”. ДБНА 3.2-2-2009 “Система станяартів безпеки праді. Охопона 
промислова безпека в будівництві”. “Правила охорони праді під час експлуатації опла-татгнк. що 
працює дід тиском”. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт". 
охорони праді на автотранспорті” ’’(протокол Xçl5-6 від 14.04.2020 року);
- “ Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіліймальних кранів. nijrimfaTbHHX дристроїз 
та відповідного обладнання до них”. “Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках” (протокол №15-в від 14.04.2020 року) :
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експл\ атапіТ 
електроустановок споживачів “ Правила уладітування електроустановок ”, “ Правила експл\ атагпТ 
електрозахисних засобів” ( протокол №15-а посвідчення 269-15-а-20 видане 14.04.2020 рок%\ 4-а гр. 
до 1000 В).

Розроблено та затверджено наказом:
-“Положення про службу охорони праці в TOB“ СВІТ ПОКРІВЛІ БУД”” (наказ № 9-ОП від
22.06.2020 року):
-“Положення про систему управління охороною праці в ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД” (наказ 
№ 12-ОП від 22.06.2020 року):
-“Положення про про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праді 
працівників ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД”” Гнаказ №13-ОП від 22.06.2020 р о к у ! :

- “Положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою в ТОВ 
“СВІТ ПОКРІВЛІ БУД””Г наказ№2-ОП від 22.06.2020 рокуі:
- “Положення про медичні огляди працівників ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД””(наказ № 10-ОП від
22.06.2020 року ).

Наказом № 4-ОП від 22.06.2020 року створено ком[ісію по перевірці знань з питань охорони драпі 
(голова комісії- директор Гладун М.М.. (пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони 
праді в ТОВ “Науково виробнича фірма “Оазис Технолоджі” . протокол №16 від 06.09.2019 рок\ ). 
члени комісії- інженер з охорони праці Романовський Р.В. (пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праді в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці, протокол №104 від 
10.08.2018 року) . виконавець робіт Рищук О.В.( пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в ТОВ “Науково виробнича фірма “Оазис Технолоджі”. протокол №15 від 14.04.2020
року)-

Наказом № 11-ОП від 22.06.2020 року затверджено і введено в дію інструкттії з охорони пралі, які 
застосовуються в ТОВ “СВІТ ПОКРІВЛІ БУД” для професій і посад, та при виконанні певних виттів 
робіт . Ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони прані та Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці.
Працівники належним чином оформлені на роботу, пройшли періодичні медичні огляди та визнані 

придатними до виконання робіт за професіями.
Працівники товариства дройпіди спеціальне навчання та перевірку знань безпечних метолів 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 пратті. Запис 
про проведення вступного інструктажу зроблений в журналі реєстраттії в с т у п н о г о  інструктажу з 
питань охорони праді. Працівникам товариства проводяться первинний, повторний, позаплановий- 
цільовий інструктажі з охорони праді. Записи про проведення інструктажів заносяться, особою яка 
проводить інструктажі, до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони пратті 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 ін дивідуального 
захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів іняивідуального захисту на робочому місці, ведеться їх облік в 
особистих картках встановленого зразку.
Для виконання робіт в траншеях, котлованах, земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 

метри або в зоні розташування підземних комунікацій, робіт зі зведення, монтажу і демонтажу 
будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин працівники забезпечені наступними засобами 
індивіду ального захисту: каска захисна, костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці 
комбіновані. На роботах у мокрому грунті додатково: брюки брезентові, чоботи гумові. На зовнішніх 
роботах взимку додатково: куртка бавовняна на утеплювальній прокладні, брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці, чоботи утеплені. Для виконання робіт на висоті понад 1.3 метра та 
верхолазних робіт працівники забезпечені засобам індивідуального та колективного захисту від 
падіння працівників з висоти (пояси запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Поясам 
запобіжним проведено статичне випробування. Всі засоби захисту зареєстровані в "Журналі обліку 
засобів індивідуального захисту від паління працівників з висоти".

Підприємство забезпечено законодавчими та інптими нормативно - правовими актами з охорони 
пралі для виконання заявлених видів робіт.

20 ^  О  р.
Управління Держпраці у Рівненській області

З АР ЕЄ С ТР О ВА НО
За № щ« 2о 4£  р. І

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктіїт^подарювання у терито^^^ному 

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.".


