
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про ноботодавпя: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "МІСТОБУД", 
35100, Рівненська обл., Млинівський район, селище міського типу Млинів, ВУЛИЦЯ 
ПОКРОВСЬКА, будинок 44, код ЄДРПОУ: 41823500, КВЕД: 41.20 -  Виробництво 
будівельних виробів із пластмас, телефон: 0362486202. Директор: ПОЛОЦЬКИЙ 
ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

Місце виконання робіт -  Україна.
В товаристві з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІЙ 

КОМПАНІЇ "МІСТОБУД", договір страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  відсутній. 
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Потоцький Валерій Володимирович, 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, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
• Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 
Загальна кількість робочих місць -  10, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм - 5. Підприємство має орендоване офісне приміщення та 
власні складські приміщення.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці згідно наказу №19 від 21.05.2019р. Функції 

служби охорони праці, згідно наказу №20 від 21.05.2008р., покладено на керівника 
підприємства Полоцького В.В., який пройшов навчання та перевірку знань з Закону 
України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 
456-04-19 від 08.04.2019р. «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» посвідчення №2460-04/6-19 від 08.04.2019р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №2429-04/г-19 
від 08.04.2019р., «Мінімальні вимоги на мобільних та тимчасових будівельних 
майданчиках», видані ДП "Рівненським ЕТЦ".

Наказом №15 від 26.04.2019р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці».

С в наявності та ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу»; «Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації



інструкцій з охорони праці на підприємстві»; Журнал обліку та видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві»; «Журнал обліку обладнання суб’єкта 
господарювання»; «Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями»; «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»; «Журнал 
протоколів перевірки знань»; «Журнал обліку та зберігання засобів захисту; «Журнал 
обліку та оглядів такелажних засобів, механізмів та пристроїв»; «Журнал періодичного 
огляду тари»; «Журнал приймання та огляду риштувань та помостів», «Журнал 
реєстрації осіб, які знаходяться на будівельному об’єкті».

Наказом №21 від 22.05.2019р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Потоцький В.В., який пройшов навчання та перевірку 
знань з Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення №456-04-19 від 08.04.2019р. «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» посвідчення №2460-04/6-19 від 08.04.2019р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №2429-04/г-19 
від 08.04.2019р., «Мінімальні вимоги на мобільних та тимчасових будівельних 
майданчиках», видані ДП "Рівненським ЕТЦ".

Члени комісії:
-  виконавець робіт Пилицців М.В., який пройшов навчання та перевірку знань з 

Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення №457-04-19 від 08.04.2019р. «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» посвідчення №2461-04/6-19 від 08.04.2019р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №2430-04/г-19 
від 08.04.2019р., «Мінімальні вимоги на мобільних та тимчасових будівельних 
майданчиках», видані ДП "Рівненським ЕТЦ".

-  юристконсульт Зозуля Г.П., який пройшов навчання та перевірку знань з Закону 
України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 
458-04-19 від 08.04.2019р. «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» посвідчення №2462-04/6-19 від 08.04.2019р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №2431-04/г-19 
від 08.04.2019р., «Мінімальні вимоги на мобільних та тимчасових будівельних 
майданчиках», видані ДП "Рівненським ЕТЦ".
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт в електроустановках 
напругою до 1000В, видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
згідно наказу №23 від 21.05.2019р. призначено директора Потоцького В.В №2536-77- 
19 від 21.04.2019р. «Правила безпеки, інструкції з охорони праці», «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроуставок споживачів», видане ДП "Рівненським ЕТЦ".

Наказом №19-ОД від 12.09.2018р. затверджено та введено в дію Інструкції з 
питань охорони праці: інструкція №40 «Інструкція з охорони праці при вантажно- 
розвантажувальних роботах з примінення», інструкція №9 «Інструкція з охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями», інструкція №2 «Інструкція щодо дій 
персоналу підприємства в разі виникнення аварійної ситуації», інструкція №6



«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті», інструкція №5 
«Інструкція з охорони праці для підсобного працівника», інструкція №29 «Інструкція з 
охорони праці з надання першої домедичної допомоги», інструкція №30 «Інструкція з 
охорони праці під час виконання будівельно-монтажних робіт», інструкція №14 
«Інструкція з охорони для експлуатації приставних драбин», інструкція №18 
«Інструкція з охорони для муляра», інструкція №19 «Інструкція з охорони для 
бетоняра».

Відповідальним за організацію і безпечне виконання будівельно-монтажних 
робіт на об’єкті відповідно до наказу №098/ОП від 16.11.2019р призначено виконавця 
робіт Пилипціва М.В.

Наказ №12/ОП від 24.11.2018р. - Про призначення відповідальних осіб, згідно з
яким:

покладено функції інженера з охорони праці на виконавчого директора 
Потоцького В.В., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській області),

призначено особою відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті 
Пилипціва М.В., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області),

призначено особою відповідальною за електрогосподарство на об’єкті Пилипціва 
М.В. (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області).

Працівники, що працюють на роботах з підвищеною небезпекою, мають 
відповідну кваліфікацію (посвідчення видані ДП Навчально-куреовим комбінатом 
«Рівнебуд»),та пройшли пеихофізіологічну експертизу, висновки - позитивні.

Працівники, що виконують заявлені роботи пройщли медичний огляд та за їх 
результатами можуть виконувати дані роботи (заключний акт від 15.09.2019 р.).

Працівники підприємства 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 № 4 від 
24.06.2020).

На підприєметві 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 робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал 
приймання та огляду риштувань та помоету. Журнал періодичного огляду тари. Журнал 
огляду елементів спеціальних етрахувальних заеобів. Журнал обліку та зберігання 
засобів індивідуального захисту та інші.

На будівельно-монтажній дільниці ведеться Журнал оперативного контролю за 
станом охорони праці.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних 
ситуацій, пожеж і стихійних лих. Запис про проведення інструктажів робиться в 
Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Працівники ТОВ "БМК "МІСТОБУД", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших заеобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості». Видача



спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту обліковуються в 
особистій картці встановленої форми. Під час виконання будівельно-монтажних робіт, 
працівники в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом 
та взуттям: костюм бавовняний, чоботи шкіряні, рукавиці комбіновані, куртка утеплена, 
жилет сигнальний, захисна каска, пояс запобіжний ПЛ.

Експлуатаційною, технічною, нормативно-правовими актами, навчально- 
методичними матеріалами, а також матеріально-технічна база забезпечена в повному 
обсязі.

020 р.

В.В. Потоцький

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_________________ 20__р. № ______ .

І Управління Держпраці у Рівненській області
І З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

Заі'і'ь від  ̂ „ 20^й > .
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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.


