
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

**БЕРЕЗНЕ-АЛЬФАБУД"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 34607., Рівненська обл.. Березнівський р-н.. село Городище, 

ВУЛИЦЯ Незалежності, будинок 92,
місцезнаходження,

____________43451223, Сухан Олександр Вікторович,___________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(068) 007-53-35, o-sukhan@ukr.net
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;
34607, Рівненська обл., Березнівський район, село Городище,

вулиця Незалежності, будинок 92
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосзшання) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Згідно з Додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної 
вілповілальності перед третіми особами, затвердженого постановою КМУ від 
16.08.2002 № 1788 підприємство не відноситься до груп об’єктів підвищеної 
небезпеки, відповідно до п. 1 Порядку обов’язкове страхування не передбачено.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Сухан Олександр Вікторович, директор ТОВ "БЕРЕЗНЕ-АЛЬФАБУД"
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємхдя)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час

mailto:o-sukhan@ukr.net


виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

1. роботи., що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра (п, З додатку 6 Порядку);

2. зварювальні роботи (п. 15 додатку 6 Порядку):
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

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

робочих місць 4, з них 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель І споруд (приміщень) -  1, виробничих об'єктів -  0. ДІЛЬНИЦЬ -  0,_______ _
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

структурних підрозділів - о_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
структурних підрозділів)

Інші відомості:
Сухан Олександр Вікторович -  директор, відповідальний за контроль по 

дотриманню вимог законодавства з питань охорони праці.

Крупко Валентина Іванівна -  інженер, відповідальна за безпечне виконання 

робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метри та зварювальних робіт.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки;

• Витяг з протоколу № 337-2020 від 26.06.2020 р., засідання комісії ГУ Держпрапі у 

Київській області з перевірки знань нормативно-правових актів з охорони праці: 

Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної 

безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим від 

нещасного випадку (Загальний курс з ОГП у директора Сухан Олександра 

Вікторовича, інженера Крупко Валентини Василівни, а також додатково НПАОП 

45.2-7.02-12 ПКН А 3,2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова 

безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з 

інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 

час виконання робіт на висоті». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 

під час зварювання металів» у інженера Крупко Валентини Василівни, які 

пройпши навчання у ТОВ "НВК "ВЕКТОР".

• Витяг з протоколу № 166-2020 від 26.06.2020 р. засідання комісії ГУ Держпрапі у



Київській області з перевірки знань ПБЕЕС. ПЕЕЗ з отриманням IV групи з 

електробезпеки з ДОПУСКОМ до виконання робіт з напругою до 1000В у директора 

Сухан Олександра Вікторовича, інженера Крупко Валентини Василівни, які 

пройшли навчання у ТОВ "НВК "ВЕКТОР".

• Витяг з протоколу № 109-2020 від 08.07.2020 р. ТОВ «НВК «Вектор» з перевірки 

знань з питань пожежно-технічного мінімуму у директора Сухан Олександра 

Вікторовича, інженера Крупко Валентини Василівни.

У ТОВ «БЕРЕЗНЕ-АЛЬФАБУД» наказом № 1-ОП від 14.07.2020 року директор 

Сухан Олександр Вікторович призначений відповідальним за контроль по дотриманню 

вимог законодавства з питань охорони праці.
наявністю служби охорони пращ.

Наказом № 2-ОП від 17.07.2020 року затверджені посадові інструкції директора 

та інженера (2 одЛ. Наказом № 2-ОП від 14.07. 2020 року затверджені інструкції з 

охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що 

декларуються:

• Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці:

• Інструкція з охорони праці щодо надання долікарняної допомоги потерпілим:

• Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 

пневматичних інструментів.

• Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання:

• Інструкція з охорони праці під час робіт на риштуваннях і помостах;

• Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин:

• Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментом та 

пристосуванням:

• Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках:

• Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт:

• Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються 

згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці», яке затверджене наказом № 3-ОП від 14,07.2020 року,
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: пояси 

запобіжні 2ПЛ-К - 2 шт.. стропи ланцюгові 1СЦ1 - 2 шт.. засоби підмощування, 

переносна драбина -  2 од,, металева драбина - 2 од„ апарат для зварювання -  1 

о і
експлуатаційної документації,

Жилет сигнальний -  5 шт.: каска будівельна -  5 шт,: костюм -  5 од., черевики 

(напівчеревики) -  5 пар, рукавиці -  8 пар, куртка утеплена -  5 од., штани 

(напівкомбінезон) утеплені -  5 од., шиток для зварювання — 1 од., засоби для надання 

першої медичної допомоги.

засобів індивідуального захисту,

У TQB «БЕРЕЗНЕ-АЛЬФАБУД» є затверджені програми проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 

перевірки знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та 

повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально- 

методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - 

правові акти з охорони праці

• Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження “Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

• НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві ШБН А.3.2-2-2009)».

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті».

• НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».

• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників».

• НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках».

• НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 

використання виробничого обладнання працівниками».



• НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».

• НПАОП 0,00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.

• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці».

• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці».

• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

• НПАОП 0.00-4.21-04 «Тицове положення про службу охорони праці».

• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».

• НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

• НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок

Матеріально-технічна бата віяповідає вимогам законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки.
норма' о-правовоі

20£ ^ .

ічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Сухан
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_________________2020 р. № ______________________________

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, 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.

! Держпраці у Рівненській облаегії5 Управління , _
ЗАРЕЄСТРОВАНО


