
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:
Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕПРОММОНТАЖ" (ТОВ "РІВНЕПРОММОНТАЖ").
Місцезнаходження: Україна, 33014, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 

СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 41.
Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ: 42981518.
Прізвиїце, ім'я та по батькові керівника: Замлєлий Олег Володимирович -  директор.
Номер телефону, адреса електронної пошти:
тел. моб.: +380966760202;
E-mail: rivneprommontai@gmail.com.
Місце виконання робіт підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  роботи виконуються згідно з 
договорами підряду.
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механЬмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  Відповідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 р на
ТОВ "РІВНЕПРОММОНТАЖ" страхування не проводиться, тому що не є об’єктом 
підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.
Я, Замлєлий Олег Володимирович, директор ТОВ «РІВНЕПРОММОНТАЖ»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки:

•  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. З додатку 6).
• Роботи верхолазні (п. 11 додатку 6).
•  Зварювальні роботи (п. 15 додатку 6).
• Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 

частин (п. 22 додатку 6).
Кількість робочих місць -  14, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм — 6.
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 

структурних підрозділів) -  адміністративні та складські приміщення за адресою 33014, 
Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 41. Заявлені роботи 
виконуються на об’єктах замовника.

(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, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, струюурних підрозділів)

Інші відомості:
На підприємстві функціонує система управління охороною праці.
Керівництво системою виконує директор Замлєлий О.В., який пройшов навчання і 

перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-цравових актів до нього 
в ДП "Рівненський ЕТЦ" (посвідчення: №592-17/6-19 протокол №17/6 від 18.02.2019; №2267-69-18 
протокол №69 від 04.07.2018; №673-49-19 протокол №49 від 22.02.2019; №592-17-19 протокол №17 
від 22.02.2019; №592-17/в-19 протокол №17/в від 22.02.2019; №592-17/а-19 протокол №40 від
16.06.2020 IV група до 1000В).
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у  TOB «РІВНЕПРОММОНТАЖ», наказом від 03.07.2017 р. № 7 створено службу 
охорони праці та затверджено ПО 1.003:2017 «Положення про службу охорони праці». 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Александрука Ю.А., 
який пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ДП "Рівненський ЕТЦ" (посвідчення: №592-17/6-19 
протокол №17/6 від 18.02.2019; №2267-69-18 протокол №69 від 04.07.2018; №673-49-19 
протокол №49 від 22.02.2019; №592-17-19 протокол №17 від 22.02.2019; №592-17/в-19 
протокол №17/в від 22.02.2019; №592-17/а-19 протокол №40 від 16.06.2020 IV група до 
1000В).

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наступні нормативні акти з 
охорони праці:

-  Положення про систему управління охороною праці;
-  Положення про службу охорони праці;

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці з додатками;

Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску;
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та Норми безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

-  Положення про енергетичну службу.
-  Положення про організацію і проведення оперативного контролю за станом 

охорони праці.
Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних

категорій .
-  Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні 

спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці та Перелік місць 
(умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск.

-  Посадові інструкції.
-  Інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт.
На підприємстві згідно наказу від 25.08.2020 р. №8/20-ОП створена комісія з 

перевірки знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та державних нормативно-правових 
актів до нього, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Правил безпеки систем 
газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт. Правил безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском, нормативних актів, що встановлюють 
вимоги до балонів. Правил охорони праці під час зварювання металів.

Голова комісії: Замлєлий О.В. директор (посвідчення: №592-17/6-19 протокол 
№17/6 від 18.02.2019; №2267-69-18 протокол №69 від 04.07.2018; №673-49-19 протокол №49 
від 22.02.2019; №592-17-19 протокол №17 від 22.02.2019; №592-17/в-19 протокол №17/в від 
22.02.2019; №592-17/а-19 протокол №40 від 16.06.2020 IV група до 1000В).

Члени комісії:
Джунусов А.А. -  головний інженер (посвідчення №3431-117-19 від 08.11.219, №3431- 

117/6-19 від 08.11.2019, №3431-117/в-19 від 08.11.2019, №3431-117/а-19 від 04.11.2019);
Александрук Ю.А. -  інженер з охорони праці (посвідчення: №592-17/6-19 від 

18.02.2019; №2267-69-18 від 04.07.2018; №673-49-19 від 22.02.2019; №592-17-19 від 
22.02.2019; №592-17/в-19 від 22.02.2019; №592-17/а-19 від 16.06.2020 IV група до ІОООВ);

Андрійчук 1.1. -  начальник дільниці (ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», посвідчення 
№3427-117/в-19, протокол №1І7/2-в від 08.11.2019 р., посвідчення №3431-117/6-19, 
протокол №117/2-6 від 08.11.2019, посвідчення №3427-117/а-19, протокол №117/а від 
04.11.2019 р., IV група допуску до 1000В).



Відповідальними особами, яким надається право видачі наряд-допусків згідно 
переліку місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати 
иаряд'допуск, затвердженого наказом директора 1'ОРЗ «РІВНЕПРОММОНТАЖ» від
14.09.2017 р. № 38 призначено: Джупусова А.А.. -  головного інженера, Андрійчука 1.1. -  
начальника дільниці, Роїлко 'Г.В. -  виконавця робіт, Власюка ІО.С. -  майстра БМР, наказ від
09.04.2018 р. №? 7-18. Всі посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці с'госовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків. Ведеться 
Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Відповідальними за безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робіт 
призначено наказом від 12.04.2018 р. № 8-18 начальника дільниці Андрійчука 1.1, виконавця 
робіт Рошко Т.В. та майстра БМР Власюка Ю.С.. Всі відповідальні особи пройшли навчання 
та перевірку знань знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх 
функціональних обов'язків.

Відповідальними особами за організацію безпечного виконання робіт на висоті, в 
тому числі з риштувань та верхолазні роботи, в цілому по підприємству призначено 
головного інженера Джунусова А.А.. Особами, відповідальними за організацію і безпечне 
проведення робіт на висоті, в тому числі роботи з підйомних і підвісних колисок та 
мобільних підйомників призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Андрійчука 
1.1., виконавця робіт Рошко Т.В.. та майстра БМР Власюка Ю.. (наказ від 27.04.2018 р. № 12- 
18).

Для забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на висоті створена 
комісія для приймання в експлуатацію та технічних опосвідчень із складанням акта 
змонтованих колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, риштовань та 
помостів висотою вище ніж 4 м в складі головного інженера Джунусова А.А.., начальника 
будівельно-монтажної дільниці Андрійчука 1.1., інженера з охорони праці Александрука 
Ю.А. (наказ від 16.04.2018 р. №9-18).

Відповідальними особами за організацію безпечного виконання робіт з зведення, 
монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, в цілому по 
підприємству призначено головного інженера Джунусова А.А..

На підприємстві ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та Журнал 
обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України «Про 
охорону праці»), пройшли періодичні медичні огляди та визнані придатними до виконання 
робіт за професіями.

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.

Працівникам товариства проведений вступний інструктаж з питань охорони праці. 
Запис про проведення вступного інструктажу зроблений в журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці.

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

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки 
і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуаіьного захисту на 
робочому місці, ведеться їх облік в картках особистого обліку.

Усі засоби виробництва та засоби індивідуаіьного захисту забезпечені паспортами, 
інструкціями з експлуатації та. при необхідності, сертифікатами відповідності.



Облік засобів виробництва та засобів індивідуального захисту відображається в: 
журналі обліку та зберігання засобів захисту; журналі обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; 
журналі обліку та оглядів такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журналі 
періодичного огляду тари; журналі приймання та огляду риштувань та помостів.

Для виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра га верхолазних робіт 
є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжні ПБ та ПЛ, каски, огородження, знаки безпеки, запобіжні стропи, амортизатори, 
страхувальні канати та драбини). Запобіжним поясам, стропам, страхувальним канатам та 
драбинам проведено статичне випробування в терміни визначені Правилами та державними 
стандартами. Всі засоби захисту зареєстровані в "Журналі обліку засобів індивідуального 
захисту від падіння працівників з висоти". Результати періодичного огляду та випробовувань 
заносяться в Журнал огляду та випробовувань засобів захисту. Щоденний огляд проводиться 
на виробничих дільницях (об'єктах) відповідальними працівниками, результати огляду 
заносяться в Журнали огляду та випробувань засобів захисту.

Працівники, зайняті зварювальними роботами повністю забезпечені засобами 
індивідуального захисту згідно НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі 
спеціалтзного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» та «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» і Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту.

При проведенні будівельно-монтажних та робіт, що виконуються на висоті, в т.ч. 
верхолазних робіт підприємство забезпечено та використовує наступними засобами, які 
випробувані в терміни визначені Правилами та державними стандартами:

пересувні підмості збірно-розбірні виготовлені згідно ДСТУ Б 8.2.8.-39:2011;
багатофункціональні двоколійні драбини довжиною 4,15 м згідно ЕМ 131;
пояси запобіжні універсальні з наплічними та ножними лямками ПЛК2-М
виготовлені згідно ДСТУ ЕН 358-2001 та ДСТУ ЕК 361-2001;
стропи канатні з амортизатором подвійні МСРК згідно ТУ У 25266590.001-99;
страхувальні канати згідно ДСТУ ЕП 1891:2006;
каски захисні універсальні - ГОСТ 12.4.087-84.

Підприємство забезпечено в повній мірі законодавчими та іншими нормативно - 
правовими актами з охорони праці для виконання заявлених видів робіт.

(прізвище, і.м'я та по батькові осіб, які відповідакп ь за /іоі рііманням вимог закоіюдаиства з питань охорони прані та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці, 
інстрх кцііі про проведення навчання та інструктажу з питань охорони ираііі. сксії-туатаиіПної локлліеитаиіі. засобів інливідуальмот захисту.иормативно-правовоі та матеріально-технічної

бази иавма.тьно-метоличиоіо забезпечення)

5 г

О.В.Замлєлий 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктр^;

Управління Держпраці у Рівненській області і

ЗАРЕЄСТРОВАНО
територіальному органі Держпраці 2 0 _  р. №

Примітки: 1. Фізична особа - пілііри(меін> своїм пілписом надас згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечешія виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) маїїіин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю'п.ся віл йоі’о прийняітя га повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відміткх в паспорті.

(Додаток 8 в редакіїії Постанови КМ № 48 від 07.02.2018(


