
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця; Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна 
компанія “СТС - ПЛЮС”, Юридична адреса: 33018, Рівненська обл., м.Рівне, 
вул.Курчатова,46А.

ЄДРПОУ 43460730; КВЕД - 41.20 "Будівництво житлових і нежитлових будівель". 
Директор -Ж овтко Сергій Ананійович.Тел. (097) 3003990.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - об'єкти 
виконання будівельних робіт на території України.

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) -  відсутній.

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці. Добровільний аудит з 
охорони праці не проводився.

Я, Жовтко Сергій Ананійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час викона ння таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.З, додатку 6, до Порядку в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207);
-  роботи верхолазні (п. 11, додатку 6, до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від З березня 2020 р. № 207);
-  роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п.5, додатку 6, до Порядку в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207);
-  земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п.6, додатку 6, до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від З березня 2020 р. № 207);
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (п. 14, додаток 6, до Порядку в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207);
- зварювальні роботи (п. 15, додаток 19, до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від З березня 2020 р. № 207);

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 6.

Будівлі і споруди (приміщення), виробничі об'єкти (цехи, дільниці, структурні 
підрозділи),які є в товаристві з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “СТС - 
ПЛЮС” - адміністративні приміщення за адресою: 33018, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 
Курчатова, буд. 46А , виробнича база за адресою: 33018, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 
Курчатова,буд.46А (договір позички № 2020/04/02-01 користування частиною нежитлового 
приміщення загальною площею 450 кв.м від 04.02.2020р.) та об'єкти будівництва, 

інші відомості;
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Керівництво системою виконує 

директор Жовтко С.А., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України "Про охорону 
праці", законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки в РЕТЦ Управління Держпраці у Рівненській області (посвідчення №433- 
16-20 протокол від 21.02.2020 № 16).

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству №2-ОП від 10.08.2020 р., покладено на інженера з охорони праці 
Мельника Анатолія Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ 
Управління Держпраці у Рівненській області з Закону України "Про охорону праці", 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, посвідчення №578-18-19 протокол від 22.02.2019 №18, "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті", "ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці.



Охорона праці і промислова безпеки у будівництві", посвідчення №578-18/6-19, протокол 
від 18.02.2019 №18/6.

У ТОВ “Будівельна компанія “СТО - ПЛЮС” розроблено, затверджено та введено в дію: 
згідно наказу №1-ОП від 10.08.2020р., Положення про систему управління охороною 
праці; згідно наказу №2-ОП від 10.08.2020р., Положення про службу охорони праці; 
згідно наказу №10-ОП від 11.08.2020р., інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт; згідно наказу №9-ОП від 11.08.2020р., посадові інструкції; згідно наказу 
№4-ОП від 10.08.2020р., Положення про видачу та оформлення наряд-допуску; згідно 
наказу №3-ОП від 10.08.2020р., Положення про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці. Програма вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці.

На підприємстві є в наявності та ведуться; Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал 
обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що 
виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал 
приймання та огляду риштувань та помосту; Журнал обліку та видачі балонів; Журнал 
обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві, наказом №6-ОП від 10.08.2020р. створено комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - директор Жовтко 
Сергій Ананійович (посвідчення Рівненського ЕТЦ №433-16-20 протокол від 21.02.2020 № 
16 Закон України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, з 
електробезпеки, посвідчення № 433-16/а-20, дійсне до 17.02.2023р., посвідчення №433- 
16/6-20 та протокол від 21.02.2020 №16/6 "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", 
ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві", посвідчення №433-1 б/в-20 та протокол від 21.02.2020 №16/в 
"Правил безпеки систем газопостачання", "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів", “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасоких або 
мобільних будівельних майданчиках" та ін.). Члени комісії: виконавець робіт Нашильник 
Олександр Миколайович (посвідчення ТОВ ”НВФ“ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” №289-12-19 
протокол від 26.07.2019 №12 Закону України "Про охорону праці", законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
з електробезпеки, посвідчення №289-12/а-19 та протокол від 26.07.2019 №12-а, 
посвідчення №289-12-6-19 та протокол від 26.07.2019 № 12-6 "Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті", ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві", “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил ОП 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”,“Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів", “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасоких або мобільних будівельних майданчиках" та ін.). та інженер зохорони праці 
Мельник Анатолій Олександрович (посвідчення Рівненського ЕТЦ №578-18-19 протокол 
від 22.02.2019 № 18 Закон України "Про охорону праці", законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
посвідчення №578-18/6-19 та протокол від 18.02.2019 №18/6 "Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті", ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві", посвідчення №578-18/в-19 та протокол від 22.02.2019 
№18/в "Правил безпеки систем газопостачання", "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском" та ін.).

На підприємстві наказом №11-ОП від 11.08.2020р. призначено відповідальним за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті, в тому числі з риштувань та верхолазні 
роботи, виконавця робіт Нашильника Олександра Миколайовича, який пройшов навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ ”НВФ“ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” 
(посвідчення №289-12-6-19 та протокол від 26.07.2019 № 12-6 ).

Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки.



/
згідно наказу №4-ОП від 10.08.2020р, є директор Жовтко С.А.. Відповідальним за 
безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах та земляних робіт, що 
виконуються на глибині понад 2 метри (наказ №13-ОП від 11.08.2020р.), призначено 
виконавця робіт, Нашильника О.М.. Відповідальним за безпечне виконання зварювальних 
та газополум'яних робіт (наказ №15-ОП від 12.08.2020р.), призначено виконавця робіт 
Нашильника О.М.. Відповідальним за справний стан та огляд риштувань під час 
експлуатації на будівельних об'єктах та відповідальним за технічний стан, зберігання та 
щоденний огляд запобіжних поясів (наказ № 19-ОП та наказ № 20-ОП від 12.08.2020р.) - 
призначено виконавця робіт Нашильника О.М.. Наказом по ТОВ “Будівельна компанія 
“СТС - ПЛЮС” №19-ОП від 22.11.2019р., створено комісію по прийманню риштувань в 
експлуатацію. Відповідно до наказу №17-ОП від 12.08.2020р. призначені відповідальні 
працівники по нагляду за технічним станом та експлуатацією обладнання, що працює під 
тиском, відповідальні за справний технічний стан обладнання, що працює під тиском, 
відповідальні за зберігання, видачу та облік балонів із стисненим та зрідженим газом, за 
організацію постачання, ведення журналу обліку.

Працівникам товариства проводяться первинний, повторний, позаплановий, цільовий 
інструктажі з охорони праці. Записи про проведення інструктажів заносяться, особою, яка 
проводить інструктажі, до журналу реєстрації інструктажів праці на робочому місці. При виконанні 
робіт за наряд-допуском записи про проведення цільового інструктажу заноситься, особою, яка 
проводить інструктажі, до наряд-допуску.

Працівники товариства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних 
методів 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 (протокол №1-ОП від 14.08.2020р.).

Працівники підприємства пройшли медичний огляд, психофізіологічне обстеження та 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (313) згідно 
Типових галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, ведеться 
їх облік в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти 
(страхувальні канати, пояси запобіжні лямкові, пояси запобіжні безлямкові, захисні 
огороження, захисні каски, знаки безпеки), при роботах в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах (пояси рятувальні з сигнальною мотузкою, протигази ізолюючі шлангові), при 
виконанні зварювальних робіт (захисні щитки та окуляри, рукавиці брезентові). Поясам та 
мотузкам проведено статичне випробовування відповідно до рекомендацій завода 
виготовлювача. Всі засоби індивідуального захисту зареєстровані в Журналі обліку та 
зберігання засобів захисту.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

В Т(^.«.^іудівельна компанія “СТС - ПЛЮС” працівники забезпечені псївному об'ємі
норм ми актами з охорони праці. 

“ Бу()|і|вельна компанія “ СТС - ПЛЮС” С.А. Жовтко

Деклара 
Держпраці

областірована в журналі обліку суб'єктів госпоДМрювання-у Т^ріф'оріальному
_20___р. №_ ЗАРЕ£ _

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, 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 проце відповідному органу державної 
податкової служби мають відміску в паспорті. ( Додаток 8 в редакції Постанови КМ N° 48 від 07.02.2018)


