
І ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості ПРО роботодавця: Товариство з додатковою відповідальністю «Рівненський 
домобудівний комбінат», 33016, м. Рівне, вул. Будівельників, 1, код ЄДРПОУ 22555939, директор 
Ткачук Олександр Іванович, тел./факс (0362) 65-17-63, mail@rdbk.com.ua; виробничі підрозділи 
підприємства за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, 1.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній______________________ ,

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______ ^

Я, Ткачук Олександр Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
під час виконання таких робіт підвипгеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти 
Гп.12 додатку 6 порялкуі

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  
9. Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) -  10.

Інші відомості______ ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; експлуатаційної документації, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Директор Ткачук Олександр Іванович пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки - посвідчення № 1273-38-19, протокол від 22.03.2019 № 38.

Наказом № 114 від 14 вересня 2019 року створена постійно діюча комісія для перевірки знань 
з питань охорони праці і пожежної безпеки, електробезпеки у складі голови комісії головного 
інженера - Кравченко Ігоря Юрійовича, членів комісії: заступника директора з охорони праці 
Максименка Сергія Володимировича, головного енергетика Ющука Миколи Ростиславовича, 
головного механіка Давидюка Володимира Кириловича.

Головний інженер -  Кравченко Ігор Юрійович:
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, - посвідчення № 1625-64-17, 

протокол №18 від 14.05.2020 року, 4 група з електробезпеки
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 

та електробезпеки - посвідчення № 332-14-19, протокол від 16.08.2019 № 14
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів - посвідчення № 1020-35-19, 

протокол від 15.03.2019 № 35
Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, Інструкції з 

організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах. Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах - посвідчення № 245-11-19, протокол від 27.06.2019 № 11
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правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках - 
посвідчення № 2064-63-18, протокол від 21.06.2018 № 63

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 в будівництві. Правил безпеки систем газопостачання. Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках - посвідчення № 332-14-6-19, протокол від 16.08.2019 № 14-6 

Заступник директора з охорони праці - Максименко Сергій Володимирович: 
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В - посвідчення № 5036-151/а- 

18, протокол №151 від 10.12.2018 року 4 група з електробезпеки, 
пройшов навчання і виявив потрібні знання:
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 

та електробезпеки - посвідчення № 5036-151/3-18, протокол від 10.12.2018 № 151/3
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Правил безпеки 
систем газопостачання - посвідчення № 5036-151/6-18, протокол від 10.12.2018 № 151/3-6

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів - посвідчення № 1022-35-19, 
протокол від 15.03.2019 № 35

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 в будівництві. Правил охорони праці на автомобільному транспорті. 
Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заборів - посвідчення № 5036- 
151/в-18, протокол від 10.12.2018 № 151/3-в

Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах. Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах - посвідчення № 249-11-19, протокол від 27.06.2019 № 11

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках - 
посвідчення № 2067-63-18, протокол від 21.06.2018 № 63.

Головний енергетик -  Ющук Микола Ростиславович
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В - посвідчення № 2035- 

68-19 протокол № 18 від 14.05.2020 року 5 гр. з електробезпеки, 
пройшов навчання і виявив потрібні знання:
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 

та електробезцеки - посвідчення № 1892-59-18, протокол від 25.05.2018 № 59
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів - посвідчення № 1038-35-19, 

протокол від 15.03.2019 № 35
Правил охорони праці цід 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



іраці і промислова безпека в будівництві, Правил охорони праці під чає вантажно- 
розвантажувальних робіт - поевідчення № 1892-59/6-18, протокол від 21.05.2018 № 59/6

Правил ТБ і ВС в промисловості будівельних матеріалів, правил ОП під час виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті. Правил охорони праці для 
працівників бетонних і залізобетонних заборів - посвідчення № 1892-59/г-18, протокол від 25.05.2018 
№ 59/г

Правил безпеки еиетем газопостачання. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском, правил будови і безпечної експлуатації ліфтів - посвідчення № 1892-59/в-18, 
протокол від 25.05.2018 № 59/в

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках - 
Посвідчення № 2847-86-18, протокол від 04.07.2018 № 86

Правил безпеки еиетем газопоетачання. Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском - Посвідчення № 4626-141-18, протокол від 28.09.2018 № 141

Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах. Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
еередовищах - посвідчення № 259-11-19, протокол від 27.06.2019 № 11 

Головний механік -  Давидюк Володимир Кирилович
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В - посвідчення № 2875-88/а-18, 

протокол від 09.07.2018 року №18/а, 4 група з електробезпеки 
пройшов навчання і виявив потрібні знання:
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 

та електробезпеки - посвідчення № 2875-88-18, протокол від 13.07.2018 № 88
Правил безпеки систем газопостачання. Правил охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском, правил будови і безпечної екеплуатацїї ліфтів. Правил охорони 
праці на автомобільному транепорті - посвідчення № 2875-88/в-18, протокол від 13.07.2018 № 88/в

Правил охорони праці під чає роботи з інетр)пиентом та приетроями. Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті, ДБН А.3.2-2-2009, Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві. Правил охорони праці під чає вантажно- 
розвантажувальних робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчаеових або мобільних 
будівельних майданчиках. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - посвідчення № 2875-88/6-18, протокол від 
13.07.2018 №88/6

На підприємстві створена і функціонує служба охорони праці. На підприємстві створена та 
функціонує служба головного енергетика. Відповідальний за електрогосподаретво на підприєметві 
головний енергетик Ющук Микола Ростиелавович

Працівники забезпечені спецодягом, епецвзуттям, заеобами колективного та індивідуального 
захисту. Допущені до виконання робіт працівники пройшли перевірку знань з питань охорони праці 
в обсязі нормативно-правових актів, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, у 
тому чиелі інетрукцій з охорони праці.

Виконання робіт в електроустановках проводяться по нарядах, розпорядженнях та в порядку 
поточної екеплуатацїї. Всі працівники служби головного енергетика проходять щорічне епеціальне 
навчання з питань охорони праці, навчання з електробезпеки по Правилах безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правилах улаштування електроустановок. Правилах експлуатації електрозахисних засобів. Всі



лрацівники служби пройшли стажування (дублювання) відповідно до затверджених планів та 
програм стажування (дублювання).

Для виконання робіт на висоті застосовуються запобіжні пояси, драбини, які мають 
сертифікати відповідності, паспорти та протоколи періодичних випробувань.

Перед кожним застосуванням проводиться огляд справності драбин, драбинок, запобіжних 
поясів та інших засобів індивідуального захисту. Всі працівники забезпечені та працюють справним 
та повіреним електроінструментом який регулярно перевіряється.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного та індивідуального 
захисту.

Допущені до виконання робіт працівники пройшли перевірку знань з питань охорони праці в 
обсязі нормативно-правових актів, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, у 
тому числі інструкцій з охорони праці.

На підприємстві функціонує система технічного обслуговування та ремонту енергетичного 
обладнання. На підприємстві затверджений список працівників, які мають право здійснювати 
оперативні перемикання та вести оперативні переговори.

На підприємстві розроблені та введені в дію: Положення про систему управління охороною 
праці. Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з охорони праці. Положення 
про розробку інструкцій. Програма вступного інструктажу.

В наявності: Журнал вступного інструктажу, Ж)фнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці, Жзфнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці. Оперативні журнали. 
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. Журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансфортторів, перетворювачів частоти та переносних світильників. Журнал 
обліку та зберіганшйй®^іа5;;^'исту.

23 вересня 202

О.І. Ткачук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМЖе 48 від 07.02.2018}

Управління Держпраці у Рівненській області |

ЗАРЕЄСТРОВАНО ^
ВІД^ /У  .  Ш (^т і 2оМ

'  ' ' '


