
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України 

від 7 лютого 2018р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці.

Відомості про роботодавця товариства з обмеженою відповідальністю 
«ДБК БУД», м.Дубно, пров. Мирогощанський,15а, індекс 35600, код платника 
податків згідно з ЄДРПОУ 38171038, КВЕД 23.32, 
Сергієнко Руслан Петрович -  директор ТзОВ «ДБК БУД», тел. 0993061316, 
dbk.bud38@gmail.com.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  с.Брища, Млинівського 
району, Рівненської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди -  відсутній.

Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився. На підприємстві 
об’єкти підвищеної небезпеки відсутній.

я, Сергієнко Руслан Петрович -  директор ТзОВ «ДБК БУД» цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких 
робіт, підвищеної небезпеки, а саме:

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В, і в зонах дії 
струму високої частоти;

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкцію машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки:

- устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування 
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).

Кількість робочих місць -  52, в тому числі тих на яких існує підвищений 
ризик отримання травм -  2. У товариства наявні виробничі будівлі, споруди, та 
приміщення.

Інщі відомості
На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу 

охорони праці та Положення про .порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці затверджено наказом директора ТзОВ «ДБК 
БУД» № 26 від 02.01.2020 року. Затверджено директором ТзОВ «ДБК БУД» 
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, згідно 
затвердженого щтатного розпису та Перелік інструкцій з охорони праці, які 
необхідні для виконання робіт в структурних підрозділах підприємства. Дата 
затвердження інструкцій з охорони праці 23 вересня 2019 року наказ № 26/09 
(строк дії до 23.09.2022 р.).
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На основі Закону України «Про охорону праці», та п.2.3 р. 4 «Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 27 від 
02.01.2020 року «Про створення постійно діючої комісії перевірки знань з 
питань охорони праці».

Сергієнко Руслан Петрович -  директор, пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 2267-78-19 протокол від 31.05.19 р. 
№78.

Миколайчук Володимир Іванович -  заступник директора пройшов 
навчання та виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 718-27-17 протокол від 
10.03.2017 р. №27. Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил 
безпеки систем газопостачання” та правил виконання газонебезпечних, 
«ПББЕ посудин, що працюють під тиском», НА, що встановлюють вимоги до 
балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», «ПББЕ підйомників», «ПОП 
під час вантажно-розвантажувальних робіт», «ПББЕ навантажувачів», «ПОП 
під час виконання робіт на висоті», «ПОП під час робіт з інструментом та 
пристроями», ДБН.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. ОП і ПБ в 
будівництві». Посвідчення № 809 -  61-17 протокол від 10.03.2017 р. № 
61.Також пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки 
систем газопостачання”, «ПОП під час експлуатації обладнання, що 
працюють під тиском» (протокол №138 від 18.10.2019 посвідчення №4152- 
138-19), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  IV група допуску до і вище 1000 В 
посвідчення № 929-32-15 дата перевірки 30.05.2019 року.

Івапіук Юрій Степанович - інженер з охорони праці. Пройшов 
навчання та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. 
Посвідчення № 2405 -83-19 протокол від 14.06.19 р. № 83. Пройшов навчання 
та виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з 
ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 
2405 -83/В-19 від 14.06.19 р. №83/в. Пройшов навчання та виявив потрібні 
знання «Правил ОП 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», «ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт», «ПОП на 
транспорті», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів». Посвідчення 
№ 2405-83/6 19 протокол від 10.06.19 №83/6, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  
V група допуску до і вище 1000 В посвідчення № 2405-83/а-19 дата перевірки 
10.06.2019 року.



Радіонов Сергій Олександрович -  уповноважений найманими 
працівниками особа з питань охорони праці. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з ОП, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 3665-123-19 
протокол від 27.09.19 №123.

Особою відповідальною за електрогосподарство призначено головного 
енергетика Околіта Ігоря Анатолійовича (наказ від 02.01.2020р. № 2), який 
пройшов навчання та перевірку знань і виявили потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 3501-105-18, 
протокол від 10.08.2018 року №105. Пройшов навчання та виявив потрібні 
знання «Правил безпеки систем газопостачання”, «ПОП підчас експлуатації 
обладнання, що працюють під тиском», «ПОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (посвідчення № 3501-105/в-18, протокол від 10.08.2018 року 
№105/в), «ПОП під час виконання робіт на висоті», «ПОП під час робіт з 
інструментом та пристроями» (посвідчення № 3501-105/6-18, протокол від 
10.08.2018 року №105/6), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  V група допуску до 
і вище 1000 В посвідчення № 3168-113/1-17 дата перевірки 24.12.2019 року.

На підприємстві працюють 2 електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування: Фрунзе Р.Л.. диплом Д № 569461 
СПТУ №14 м.Суходільська та Климюк О.В. диплом Б №583712 м. Біла 
Церква СПТУ №15.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування 
пройшли періодичний медичний огляд, заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників від 20 квітня 2020 року, а також 
психофізіологічну експертизу протоколи; № 18-1861/25529 та № 18- 
1861/25531 від 24.10.2019 р..

Забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: спецодягом, 
касками, ізолювальні кліщі, ізолювальні штанги, електровимірювальні кліщі, 
покажчики напруги, діелектричні боти, діелектричні рукавиці, діелектричні 
килимки.

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці протоколи № 25 від 19 серпня 2019 року та № 28 від 18 вересня 2019 
року. ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  IV група допуску до і вище 1000 В дата 
перевірки 16.11.2018 року. Інструктажі працівник проходять у відповідності з 
Законом України «Про охорону праці».

Працівники підприємства нормативно правовими актами забезпечені в 
повному обсязі.

Р.П.Сергієнко
/шщіади.ха.шшвшд^~--^

Упоавліния Держ праці у Рівненській області і 
ЗАРЕЄСТРОВАНО \



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 вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування 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.


