
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна 
компанія «ЗАХІДМІСЬКБУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
35304 , Рівненська обл.. Рівненський район,, село Корнин, вулиця. Центральна, будинок 
74Б, ЄДРПОУ 4 3 1 6 3 1 2 3 , директор Козлюк Роман Миколайович, тел. 0 6 8 0 2 8 9 5 8 8 , 
електронна адреса: zahidmiskbud@ukr.net
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, ім’я, по батькові керівника, номер телефону, телефакс, адреса електронної 
пошти)

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

вулиця Відінська, будинок 10, оф. 19-20, м.Рівне та на об’єктах замовників по
Україні

(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 д ії страхового полісу, номер та дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Козлюк Роман Миколайович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Будівельна компанія «ЗАХІДМІСЬКБУД» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці 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 (п,6, д.б);
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п.5 д.6);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій (п,6 д.6);
- роботи верхолазні (п.11 д.6);
- зварювальні роботи (п.15 д.6);
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд та зміцнення їх аварійних 

частин (п.22 д.6);
- газополум'яні роботи (п.25 д.6).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, устаткованім підвищеної 

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

8 Гу тому чистлі 8 чол., на яких існує підвищений ризик виникнення травм) 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

mailto:zahidmiskbud@ukr.net


орендоване офісне приміщення за адресою вул.Відінська, 10, оф. 19-20, м.Рівне - 1, 
будівель і споруд - 0 .  виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) — 0  будівель і 
споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці: згідно наказу №10-ОП від 
20.07.2020 Функції служби охорони прані виконує директор Козлюк Роман
Миколайович: наказом №15 від 17.07.2020 призначений відповідальним за 
електрогосподарство інженер-будівельник Павлюк Дмитро Віталійович, який 
ПРОЙШОВ перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Правил 
улаштування електроктроустановок». «Правил експлуатації електрозахисних 
засобів» (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44/а від 
03.07.2020):_______________
(прізвище, ім ’я по батькові осіб, які відповідають
Директор ТОВ «БК «ЗАХІДМІСЬКБУД» Козлюк Роман Миколайович пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
(протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44 від 03.07.2020): 
наказом №11-ОП від 20.07.2020 призначена особа, відповідальна за безпечне 
проведення робіт на висоті: робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах:
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій: робіт верхолазних: зварювальних робіт: зведення, монтаж і 
демонтаж будинків, споруд та зміцнення їх аварійних частин: газополум'яних робіт 
- майстра будівельних та монтажних робіт Гаврилюка Олександра Анатолійовича:
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом №10-ОП від 20.07.2020 по підприємству створена служба охорони праці. 
Положення про Службу охорони праці, затверджене наказом №14 від 27.07.2020 
«Про затвердження положень з охорони праці». На підприємстві функціонує
система управління охороною праці. Положення про Систему управління охороною 
праці затверджене наказом №14 від 27.07.2020 «Про затвердження положень з 
охорони праці»: в ТОВ «КБ «Західміськбуд» розроблені та введені в дію наказом
наявність служби охорони праці,

ПО підприємству Положення з охорони праці, а також введені в дію посадові 
інструкції на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці на професії та види
робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна документація з дотриманням 
вимог законодавства з питань охорони праці з урахуванням специфіки підприємства.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці та

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 27.07.2020 за № 16-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 - директор Козлюк Роман Миколайович пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області №44 від 03.07.2020: «Правил охорони



праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обпадання», 
«Правил «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових будівльних 
майданчиках». ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві» (протокол комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області №44/6 від 03.07.2020); «»Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області №44/д від 03.07.2020); «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил 
охорони праці під час експлуатації обпадання, що працює під тиском» (протокол 
комісії Управління Держпраці у рівненській області №44/ж від 03.07.2020; Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів»,____ Правил улаштування
електроктроустановок». «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (протокол 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44/а від 03.07.2020);
члени комісії:
інженер-будівельник Павлюк Дмитро Віталійович пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області №44 від 03.07.2020; «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
«Правил «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових будівльних 
майданчиках». ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві» (протокол комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області №44/6 від 03.07.2020): «»Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області №44/д від 03.07.2020); «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладання, що працює під тиском» (протокол 
комісії Управління держпраці у Рівненській області №44/ж від 03.07.2020; Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів».____ Правил улаштування
електроктроустановок». «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (протокол 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44/а від 03.07.2020):
майстер будівельних та монтажних робіт Гаврилюк Олександр Анатолійович 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44 
від 03.07.2020): «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових будівльних майданчиках», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» (протокол комісії



Управління Держпраці у Рівненській області №44/6 від 03.07.2020); «»Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті (протокол комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області №44/д від 03.07.2020): «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області 
№44/ж від 03.07.2020: Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Правил 
улаштування електроктроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних 
засобів» (протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області №44/а від 
03.07.2020):
на підприємстві наявний Порядок ведення нарядної системи (порядок видачі, 
затвердження та виконання нарядів на проведення робіт), а також Положення про 
порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки, які 
затверджені наказом по підприємству.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засоби індивідуального захисту

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, нормативні документи (НД), які 
встановлюють вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки: перелік осіб, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки: персонал забезпечений засобами
забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
згідно галузевих норм (окуляри захисні, рукавиці комбіновані, респіратори 
газопилозахисні, каски, жилети сигнальні, пояси запобіжні, спеціальне взуття та 
одяг), а також наявні відповідні журнали реєстрації. Працівники підприємства 
проходять періодичні медогляди та психофізіологічну експертизу.
_____В наявності необхідна нормативно-правова документація для виконання робіт
та експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
забезпечено матеріально-технічною базою.
нормативно-п^^ов^' та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Козлюк Роман Миколайович
(ініціали та прізвище)’ (підпис)

2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів го^сподарювання в Управлінні Держпраці у 
Рівненській області . Управл;.., --ржіїрящ у кізненській області ‘

20__р. № .
За Уь.

• Л
■ підприємець своїм ПІДПИСОМ іЩає^году на обробку перСОт аних зПримітки: 1. Фізична особа -

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.”


