
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 «Будівельна Компанія «Будальянс Груп»»

Юридична адреса: 02095 м.Київ. вул. Княжий Затон. 21. кв. 135 
ЄДРПОУ 40445002
Тел. (0362)671100, тел.факс(0362)671101 Email- budalliancegroup.rv@gmail.com 
Директор:Войтко Ігор Валерійович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприсмця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорза, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи ВИКОНУЮТЬСЯ на об’єктах замовника, згідно укладених договорів на території Рівненської області.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, .механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Не укладався
(Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої

шкоди найменування страхової компанії, 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився 
(лата проведення аудиту)

Я, Войтко Ігор Валерійович директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія
«Будальянс Груп»»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічно'! 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, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій. 
Зварювальні роботи.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення і'х аварійних частин.

Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних 
копалин.

Експлуатувати технологічні транспортні засоби:
о Коток AMMAN’N AV 1 15-2 (заводський номер №.3882020, рік випуску -  201 1. кра'і'на походження-  

Чехія).
о Автогрейдер LiuGong CLG4165 (заводський номер№4I65ZVJL006737, рік випуску-2018, країна 

походження -  Китай).
о Асфальтоукладач VogeleS-1900 (заводський номер №06190381, рік випуску 2001, краі'на походження -  

Німечинна).
о Екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ14HFWH (заводський номер №ЇСВЗСХН'ГЕЇ2667 111, рік випуску - 

2018, кра'їна походження -  Велика Британія).
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о Самоскид НО\УО -  А7 (заводський номер №LZZI 0Ь501 JA364370, рік випуску -  2018, країна 
походження -  Китай).

о Самоскид НО\\^0 -  А7 (заводський номер № LZZ10 Ь 8 0 13А364369, рік випуску -  2018, країна 
походження -  Китай).

о Самоскид HOWO -  А7 (заводський номер №LZZ1 □ Ь 801ЗА364368, рік випуску -  2018, країна 
походження -  Китай).

о Самоскид НО\\/0 -  А7 (заводський номер № LZZІ 0 Ь 8 0 13 А364371, рік випуску -  2018, країна 
походження -  Китай).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявносії), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

М
кількість робочих місць 

8
у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне приміщення розташоване за адресою м.Рівне, вул. Степана Бандери. 15А. кв,4 
Виробниче приміщення розташоване за адресою с. Нова Любомирка. вул. Промислова.4

Будівельі споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, струкпуриих підрозділів)

ІНШІ відомості:
Відповідно до наказу №223/Г від 31 липня 2020р. «Про делегування обов’язків»

Обов’язки контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме;

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі(ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій. 
Зварювальні роботи.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників 

Покладені на головного інженера -  Попача Сергія Васильовича

Обов’язки контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме; 

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних 
копалин.

Покладені на директора з капітального будівництва -  Яворського Миколи Сергійовича.

Обов’язки контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме: 

Експлуатація технологічних транспортних засобів.

Покладені на головного механіка -  Ткачука Володимира Васильовича
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

Розроблено та затверджено наказом:
• Наказ №364/к від 14.05.2020р. Про затвердження інструкцій.з охорони праці.

1. Інструкція вступного інструктажу.
2. Посадова інструкція директора
3. Посадова інструкція першого заступника директора
4. Посадова інструкція заступника директора
5. Посадова інструкція інженера з охорони праці
6. Посадова інструкція директора з капітального будівництва
7. Посадова інструкція заступника директора по капітальному будівництві
8. Посадова інструкція головного інженера
9. Посадова інструкція фінансового директора
10. Посадова інструкція головного бухгалтера
11. Посадова інструкція старшого бухгалтера



12. Посадова інструкція бухгалтера
13. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень
14. Посадова інструкція діловода
15. Посадова інструкція головного механіка
16. Посадова інструкція інженера з проектно-кошторисної роботи
17. Посадова інструкція майстра будівельних та монтажних робіт
18. Посадова інструкція машиніста екскаватора
19. Посадова інструкція машиніста катальної машини
20. Посадова інструкція завідувача бази перевалочної
21. Посадова інструкція водія автотранспортного засобу
22 Посадова інструкція бетоняра
23 Посадова інструкція дорожнього робітника
24 Посадова інструкція машиніста автогрейдера
25 Посадова інструкція електрогазозварника.
26 Інструкція з охорони праці з надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках
27 Інструкція з охорони праці при укладанні асфальтобетону
28 Інструкція з охорони праці для машиніста асфальтоукладача
29 Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт
30 Інструкція з охорони праці для машиніста авто гудронатора
31 Інструкція з охорони праці по вимогам безпеки до технічного стану автомобілів та обладнання рухомого 

складу
32 Інструкція з охорони праці з інструментами та пристроями
33 Інструкція з охорони праці для оператора заправки
34 Інструкція з охорони праці по загальній електробезпеці
35 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки для автомобілів
36 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах)
37 Інструкція з охорони праці при заправці автомобіля
38 Інструкція з охорони праці для слюсара дорожньо-будівельних машин
39 Інструкція з охорони праці для робітників по благоустрою

На підприємстві ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп»» створена та діє служба охорони праці
• Наказ №362/к від 14.06.2020р. «Про створення структурних підрозділів ТОВ «Будівельна Компанія 

«Будальянс Груп»»,
• Наказ №363 від 14.06.2020р. «Про розроблення положень про структурні підрозділи». 

до якої входять:
- Мосійчук Роман Сергійович -  заступник директора, виконуючий обов’язки інженера з охорони праці;
- Яворський Сергій Миколайович - директор з капітального будівництва;
- Попач Сергій Васильович головний інженер.
Працівники служби охорони праці пройшли навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ», та отримали відповідні 

посвідчення:
Мосійчук Роман Сергійович - №1138-44/д-20, №1138-44/ж-20, №1138-44/д-20, №1138-44-20;
Яворський Сергій Миколайович - №1150-44/д-20, №1150-44/ж-20, №1150-44/6-20, №1150-44-20;
Попач Сергій Васильович - №1146-44/д-20, №1146-44/ж-20, №1146-44/6-20, №1146-44-20.

Всі працівники при прийому на роботу проходять вступні інструктажі з охорони праці та інструктажі на 
робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Допуск до 
самостійного виконання робіт проводиться після стажування та перевірки знань, про що є відповідні записи в Журналі 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Відповідно до Наказу №208/г від 10.06.2020р «Про делегування обов’язків»:
Майстрами будівельних та монтажних робіт, виконавцями робіт ведуться щоденні інструктажі на робочому місці 
безпосередньо на об’єктах перед початком робіт.

На підприємстві також ведуться:
• Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп»» відповідно до Наказу 1804 від 
29.11.2018р. «Про затвердження Міншапьннх вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці», забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме: 
захисними касками, рукавицями комбінованими, засобами захисту дихання (протигазами, респіраторами), спецодягом 
(який захищає від непогоди, світло відбивальний одяг, шкіряні фартухи) захисне спецвзуття (без проколозахисної 
прокладки, з проколозахисною прокладкою, з ізолювальною термостійкою підошвою), захисними окулярами, 
лицевими щитками, засобами захисту від падіння з висоти;



Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку спеціального захисту 
встановленої форми.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна документація на' 
обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. 
Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційно'! документації', засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової'та матеріально-технічної' бази навчально-методичного забезпечення)

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.”.


