
Додаток 8 
до порядку

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 07 лютого 2018 року №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної баїїи вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ " РЕЗОНАНСБУД"
Місцезнаходження юридичної особи : 33001, Рівненська область, місто Рівне, 
вул. Грунтова,2

Місце її державної реєстрації: Виконавчий Комітет Рівненської Міської Ради

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ; 43064455

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
41.20- Будівництво житлових і иежитлових будівель

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Белейко Віра Михайлівна

Номер телефону, телефаксу адреса електронної пошти: тел.: 0362430133 
Місце (адресо) виконання робіт підвищеної небезпеки : У країна

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відповідно до Закону України 
«Про страхування». ПАТ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ», етрокдії- 1 рік,
№20.250011.2530-015 від 09.07.2020р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праиі 
Аудит з охорони праці не проводився.

Я, Белейко Віра Михайлівна — керівник ТОВ «РЕЗОНАНСБУД»
цією декларацією підтверд.жую відповідність матеріально-технічної бази та умов праь 
вимогам законодавство з питань охорони праиі та промислової безпеки під час виконанн. 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
екстуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м; роботи в котлованах; 
зварювальні роботи;
В склад обладнання для виконання робіт по заглибленню 
ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» входить наступне обладнання, а

-Молот 6-ВМ в кількості 1шт;
-Копер СП-49В в кількості І шт;
-Пересувний зварювальний агрегат в кількості 1шт;
-Кутова шліфувальна машинка в кількості 1шт;
-Автокран КС 3575А.



Кількість робочих міст, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
На підприємстві працює 10 чоловік з них 4 чоловіки виконують роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об.ектів (цехів, дільнии. структурних 
підрозділів) на яких існує підвищений ризик виникнення туавм:

- будівельні майданчики.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праиі та промислової безпеки: На ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» наказом
№ 2 від 02.09.2019 р. по підприємству призначені:

-  Відповідальний за стан охорони праці -  інженер по ОН Бізюк В.Х.;
-  Відповідальний за затвердження та введення в дію системи якості та настанови 

з навколишнього середовища -  головний інженер Коваль О.І;
-  Відповідальний за вхідний контроль робочої документації та операційний 

контроль при виконанні будівельно-монтажних робіт -  виконавець робіт 
Степаненко А.Г.;

~ Відцовідальний за коцтроль якості будівельдо-монтажних робіт - головний 
інженер Коваль О.І;

-  Відповідальний за проведення робіт з підвищеною небезпекою - інженер по ОП 
Бізюк В.Х.

Наявність служби охорони праиі: На ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» створена служба
охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці Бізюк Володимир Хомич, який 
пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці», 
нормаивно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ» , посвідчення 
№680-26-20 від 13.03.2020р. Розроблено та затверджено наказом № 5 від 02.09.2019 
року « Положення про службу охорони праці» , наказом №5 від 02.09.2019 року 
«Систему управління охороною праці на підприємстві».

Інформації про інструкиії: Розроблені та затверджені наказом № 4 від 02.09.2019р.
інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт відповідно штатного 
розпису. Ведуться журнали реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві.

Інформаиії про проведення навчання , інструктажів та перевірки знань з питань охорони 
праиі: На ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» наказом № 6 від 02.09.2019 року розроблено та 
затверджено керівником та введено в дію «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Розроблені програми та плани 
-графіки проведення навчання. Створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці з посадовими особами та працівниками, що виконують роботи 
підвищеної небезпеки в складі:
Голова комісії: - Директор Белейко В.М.
Члени комісії: - Головний інженер Коваль О.І.

Інженер з ОП Бізюк В.Х.
Виконавець робіт Степаненко А.Г.

Еолова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці в ДЦ »Рівненський ЕТЦ» (2945-105-17 від 17.08.2017р.; 690-26-20 від 
13.03.2020р., 680-26-20 від 13.03.2020р., 2942-105-17 від 17.08.2017р.
З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці на 
робочому місці, які реєструються відповідцо в «Журналі реєстрації вступного



інструктажу з питань охорони праці» та «Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці ца робочому місці».

Забезпечення засобами індивідуального захисту : На ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» наказом 
№5 від 02.09.2019 року затверджено та введено в дію Положення про забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту відповідно типових норм: - костюм бавовняний з пилонепроникної тканини; 
куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою; каска захисна; рукавиці 
комбіновані; чоботи кирзові.
Нормативно-правова та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення:
на ТОВ «РЕЗОНАНСБУД» є затверджені програми проведення навчання та 
переліки питань для перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство 
забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами про охорону 
праці для виконання робіт підвищеної небезпеки:

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-
Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00.6.03-

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00.1-75.
Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-
Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-

Типове положення про комісію 3 питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4,09-

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві

НПАОП 45.2-3.01-04

Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці НПАОП 0.00-4.15-9J

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН)

НПАОП 45.2-7.02-П

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

НПАОП 0.00-1.80.-1

Положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань 
охорони праці

НПАОП 0.00-4.03-04

Загальні вимого стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників

НПАОП 0.00-7.11-12

Мінімальні вимоги безпеки і охорони праці при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

НПАОП 0.00-7.17-18

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-



Про відповідальність 
даних попереджений.

за надання декларації недостовірних

В.М.Белейко

(ініціали та прізвище)

/ __2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання управління 
Держпраці

2 0 _ р . К .
І Управління Держпраці у Рівненській області ^

Примітка: 1. Фізична особа-підприємець своїм підпи^^ йщає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картка 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.


