
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету 
.\4іністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48

Додаток 8

Декларація

відповідності матеріально -технічної бази вимогам законодаве гва з питань охорони прані

Відомості про роботодавця:: Приватне підприємство «будівельно-монтажна фірма «Славутич»« 
35700 м. Здолбунів вул. Шевченка, 2-а тел.(0362) 26-59-95 Юридична адреса : Приватне підприс мство 
«Будівельно^-монтажна фірма «Славутич»» : 35700 м. Здолбунів вул, Шевченка, 2-а, e-mail: 
dobrobut2012@ula’.net

Вид діяльності за КВЕД - 2010:.
Код -  46-73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 

-43-99 інші спеціалізовані будівельні роботи , н.в.і.у
- 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 33.11 ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель
Р/р № на 61 3808 0500 0000 0026 0074 6997 6, в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ», м, Київ,

МФО 380805, Код ЄДРПОУ 33020707
Директор-Бляшин Ярослав Іванович - тел. .(068) 827-97-02 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки -  роботи виконуються згідно з договорами підряду 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відновідальносгі перед грсі іми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Відповідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відновідальносгі 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів ЛЬ 1788 від 16.08.2002 р на ПП «ЬМ<Ь 
«Славутич»»» сграхування не проводиться , тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки ,
Інформація п|)о проведення добровільного аудиту з охорони праці -  добровільного аудиту і і іиттінь 
охорони праці не проводилось

Я, Бляшин Ярослав Іванович , цією декларацією підт верджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) маїиин. механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки :
- зварювальні роботи , без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць- 2 , в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2

Кількість будівель і споруд (приміщень) -  Адміністративний корпус, виробничий корпус, в 
якому знаходяться побутові приміщення, склад, Робстлі виконуються на об'єктах замовника 
Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці - наказ 01 - ОГІ від 04.08.2020 р (функції 
керівника якої з охорони праці виконує Поліщук Л.І..

•наказом № 04 від 04,08.20 р призначено відповідальних посадових осіб:
-дільниця з виготовлення та обслуговування -  Кор< пга С.Ю.
-дільниця з будівельио-монгажних робіт- Штанічеа О,Б.
відпові..щльні за дотримання вимог законодавства з ііи гаиь охорони праці га промислової 
безпеки, З'тримання у справному стані устаткування, організацію і виконання робіт 
підвищеної небезпеки з метою забезпечення бедпекії иранівників.

Наказом № О.З-ОГІ від 04.08..2020 р створено постійно діючу ко.місію для перевірки знань з 
питань охорони праці ,
Голова КОМІСІЇ:- Бляшин ЯЛ., директор 
Члени комісі : - Коренга Є.Ю... головний інженер 

Новачук В.Г., .інженер-енергетик 
Полішук Л-,1. , інженер з охорони праці



Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» Держпраці
Бляшин Ярослав Іванович - дїіректор: пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, посвідчення № 773-26-19 протокол від 01.03.2019 р№  26 , ,  пройшов навчання та 
перевірку знань на У-гр..з електробезпеки, до і вище 1000 В посвідчення № 2228-76-19 протокол від 
30.05.19 р

Коренга Євгеній Юрійович -  головний інженер : пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, посвідчення № 1464-47-18 протокол від 20.04.2019 р , 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 , Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт, посвідчення № 1464-47/6-18 протокол від 16.04.2018 р №47/6, Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Правил 
будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, правил будови та безпечної експлуатації 
ліфтів, посвідчення № 1464-47/В-18 протокол від 20.04.2018 р № 47/в , «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» , «Міні.мальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 3831-128-19 протокол від 03.10.2019 р 
пройшов навчання та перевірку знань на У-гр..з електробезпеки, до і вище 1000 В, посвідчення № 
2238-76-19 , протокол від 03.07.2020 р видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці

Новачук Василь Григорович -  інженер-енергетик 
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та електробезпеки , 

пройшов навчання та перевірку знань на У-гр..з електробезпеки, -  Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, „ 
посвідчення № 4465-137-15 протокол №168 від 24.12.2019 р, видане ДП «Рівненський ЕТЦ»
Держпраці

Поліщук Лідія Іванівна - .інженер з ОП ; пройшла навчання і виявила потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, посвідчення № 4300-141-19 протокол від 25.10.2019 р , протокол від 25.10.2019 р№ 
141 , «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», посвідчення № 6108-181-18 протокол від 28.11.18 р № 181 «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» , «Мінімальні вимоги з 
охорони праці на тимчасових мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 6147-183-18 протокол 
від 30.11.2018 р№183 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці підчас 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», .протокол №172 від 16.11.2018 посвідчення № 
5741-172-18 , ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві», ДБН А.3.1-5.2009 «Організація будівельного виробництва», посвідчення № 6108-181- 
18 від 28.11.2018 р, протокол № 181 видане ДП «Рівнетіський ЕТЦ» Держпраці 
НПАОП 29.2-1.01-58 -  Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств і 
організацій машинобудування, НПАОП 0.00-1.69-13, Правила охорони праці під час холодного 
оброблення металів, НПАОП 28.92-1.31-13 -  Правила о.хорони праці під час зварювання металів, НПАОП 
28.0-1.33-13 -  Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт, НПАОП 28.0-1.32-13 -  Правила 
охорони праці під час фарбувальних робіт, НПАОП 25.0-1.04-13 -  Правила охорони праці на 
підприємствах з виробиицгва пластмасових виробів, НПАОП 28.0-1.30-12 -  Правила охорони праці під 
час роботи з абразивним інстру ментом, НПАОП 0.00-7-1 1-12 -  Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників, посвідчення № 5336-398-17 від 18.12.2017 р,протокол № 
398, пройшла навчання та перевірку знань на ІУ-гр..з електробезпеки, до і вище 1000 В, посвідчення 
№4375-142-19 , протокол від 31.10.2019 р видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці 

Розроблено та затверджено наказом №° 05-011 від 04.08.2020 р 
Положення про службу охорони праці 
Положення про систему управління охороііою праці
Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту



I. Чоботи
3. Чоботи шкіряні утеплені
4. Костюм х/б
5. Костюм брезентові
6. Фартух
7. Рукавиці х/б
8. Рукавиці брезентові
9. Перчатки п'ятипалі
10. Окуляри захисні
II. Респіратор "Лепесток"
12. Респіратор РУ
13. Перчатки резинові
14. Перчатки діелектричні
15. Куртка ватна
16. Брюки ватні
17. Каска
18. Пояс запобіжний ПЛ

Наказом JЧ̂  2-ОП від 04.08..2020 р затверджено та введено в дію інструкції з питань охорони 
праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, протокол № 04 від 05.08 2020 р. № 03 від 05.08.2020 р 
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці
Працівники, забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, згідно 

НоріМ видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів

- 8 пар
- 8 пар ^
- 8 шт 

1 шт.
- 1 шт.
- 16 пар
- 1 пара
- 8 пар
- 8 пар
- 2 шт.
- 2 шт
- 2 пари
- 2 пари
- 8 шт.
- З шт.
- 8 шт
- 4 шт

.Видача працівникам і повернення ними спецодягу, спсцвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
обліковуються в особистій картці встановленої форми.
Запобіжні пояси отримані і випробувані перед вводом в експлуатацію. Дата огляду та 
випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань засобів захисту, протокол 
випробування від 12.03.2020 р
Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок підприємства у Здолбунівській 
центральній районній поліклініці (останній заключний акт від 21.12.2019 р 
Психофізіологічне обстеження працівників в ДП «Рівненський експерно-технічний центр 
Держпраці» від 08.01.2020 р
Підприємство забезпечене навчальними планами, посібниками та НПАОП. :

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Постанова Кабінету міністрів України ІЧ» и 1107 від 26.10.2011 р «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки
4.Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
5. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуальноі о захисту.
7. ДБН А.3.2-2-2009 Основні положення. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
ДБН А.3.1-5.2009 Організація будівельного виробництва
8. НПАОП 0.00-1.20.98 Правила безпеки систем газопостачання
9. НПАОП 0.00-1.30-01 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
10. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 
условия.
11. НПАОП 0.00-1.15.07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
12. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
13. НПАОП 0.00-1.81-11 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском».



14. НПА0П 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників
15. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій».
16. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві
17. НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці.
18. НПАОП 0.00-4Д5«§8 Типове положення про службу охорони праці

Я.І.Бляшин
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

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 загшачається 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.

І Управління Держпраці у Рівненській області :■
ЗАРЕССТРТЗАРО '


