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ДЕКЛАРЛЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-техцiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

вця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
будiвельно-монтажне управлiння <Промжитлобуд-2>>, 33018, PiBHeHbKa обл., MicTo

PiBHe, вулиця Курчатова, будинок |6а, код еШПОУ (iдентифiкацiйний код):

0|27З4|5, керiвник Турчик Микола Назарович, телефони: моб. (067) 946-|2-7I,
тел./факс (0З62) бЗ-49-59, E-mail: prombmu2@gmai|.com. Мiсце виконанIuI робiт
пiдвищеноi небезпеки - об'екти замовника.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдаrrьностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди: на
пiдприемствi вiдсутня iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi
вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi
шкоди.

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi: аудит з
охорони працi не проводився.

Я, Турчик Микола Назарович, цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть
матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони
працi та промисловоi безпеки пiд час виконаннrI таких робiт пiдвищеноi небезпеки
таlабо експлуатацii (застосуванrul) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ
небезпеки, та право експлуатацii технологiчних транспортних засобiв, а саме:

Роботи верхолазнi
_Вишка тура; розмiр бази - 1,2х2,5 м; максим€tгIьна висота розмiщення робочого

настилу - 11,0 м; вишка мае колiсну базу та стабiлiзатори. Максимальне
навантаження на робочий настил складае 480 кг вiдповiдно до документiв
заводу-виробника (завод мет€lJIоконструкцiй <<Атлант>>).

-PaMHi будiвельнi риштування: стiйки (Ь:1000 мм, h:2100 мм), пролiт (довжина

риштувань - 52,5 м2. Завод-виробник - <<Атлант>>.

У власностi ТзОВ БМУ <<Промжитлобуд-2> е наступнi будiвлi, якi
використовуються у виробничiй дiяльностi :

l

l
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адмiнiстративне примiщеннrl - заг€IJIьна площа 854 м2;

майстерня iHB. J\Ъ505 - загапьна площа |З4,2 м2;
складськi примiщення iHB. Ns504 - 42,7 м2.

виконаннi робiт з пiдвищеною небезпекою.
Iншi вiдомостi:
Створена слryжба охорони працi. Функцii служби охорони працi, згiдно наказу

Jф 722-ОП вiд 0З.02.2020 р., покладено на iнженера з охорони працi .Щеревенко Вiтаrriю



!
.ь.

Володимирiвну, яка пройшла навчання та перевiрку знань з Закону УкраiЪи <Про
ОХОРОнУ працi> та нормативно-правових aKTiB до нього посвiдчення Ns 183-6-20 вiд
31.01 .2020 р. ,Щержавноi служби Украiни з питань працi Рiвненського ЕТЦ про
ПеРеВiРкУ Знань Закону УкраiЪи <Про охорону працi> та нормативно-правових aKTiB

До нЬого, посвiдчення ЛЬ 183-6lб-20 вiд 31.01.2020 р. <Правил охорони працi пiд час
ВИКОНаНня робiт на висотi>, <Правил охорони працi пiд час роботи з iHoTpyMeHToM та
ПРИСТРОЯМи)), <Правил охорони працi на автотранспортi>>, <<Система стандартiв
беЗпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>, <Правил охорони
ПРаЦi пiд час вантажно-розвантажув€tльних робiт>, посвiдчення J\b 183-6/в-20 вiд
31.01 .2020 Р. <Правил безпеки системи газопостачання>>, <<Правил охорони працi пiд
ЧаС еКСПЛУатацii обладнання , що працюс пiд тиском>>, <<Правил охорони працi пiд час
експлуатацii вантажоПiдiймаrrьниХ KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного
обладнання>>, <<MiHiMarrbниx вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бУдiвельних майданчикiв>>, посвiдчення }lb 67-7-20 14.02..2020 р. кПравил охорони
ПРаЦi ПiД час г€воелектричного, контактного, кисневого та плalзмового рiзання
металiв>>, <<Правил охорони працi пiд час зварювання металiв>>.

РОЗробленi, затвердженi, переглянутi та введенi в дiю згiдно наказу Ns 732 - ОП
вiд27.02.2020 р. iнструкцii з охорони працi.

НаКаЗОм Np 724 - ОП вiд 05.02.2020 р. затвердженi <<Положення про службу
охорони працi>, <<Положення про системУ управлiння охороною працi>>, <<Положення
про навчання та перевiрку знань з питань охорони працi>.

е В НаЯВносТi та ведуться: <Журнатr реестрацiТ вступного iнструктажу);
<ЖурнаЛ реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi>; <Журнал
реестрацii iнструкцiй з охорони працi на пiдприемствi>>; <Журнал облiку робiт, що
виконуютьсЯ за нарядамИ i розпоРядженнями)); <<Журнал видачi наряд-допускiв>>;
<Журна-Гr перiодИчногО оглядУ тари); <<ЖурнаЛ облiкУ та зберiгання засобiв захисту>).

Наказом J\ъ 720-ОП вiд 0з.02.2020 р. створено постiйно дiючу комiсiю для
перевiрки знань з питань охорони працi в складi:

Голова KoMicii - Турчик М. Н. (посвiдчення J\Ъ 19-4-20 вiд 31.01 .2О2О р.
.щержавноi служби Украiъи з питань працi Рiвненського Етц про перевiрку знань
ЗаконУ УкраiЪИ кПрО охоронУ працi> та норматиВно-правових aKTiB до нього,
ПОСВiДЧеННЯ }lb |9-4-6-20 вiд З1.01.2020 р. про перевiрку знань <Правил з охорони
працi пiд чаС виконанНя робiТ на висоТi>, <Правил охорони працi пiд час роботи з
iHcTpyMeHToM та присТроями), <<Система стандарТiв безпеки працi. Охорона працi i
промислОва безпека В будiвниЦтвi>>, <Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ
обладнання, що працюе пiд тиском), посвiдчення М |9-4-д-20 вiд з1.01 .2О20 р.
кправил охорони працi пiд час газоелектричного, контактного, кисневого та
пл€}змового рiзання металiв>>, <<Правил охорони працi пiд час зварювання металiв>>,
ПОСВiДЧеННЯ Jф 2274-6914-|8 вiд 01.10.2018 р. <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного
обладнаНня>>, <<ПРавиЛ охоронИ працi пiд час вантажно-розвантажув€rльних робiт>,
<МiнiмаrrьниХ вимоГ з охоронИ працi на тимЧасовиХ абО мобiльних будiвелъних
майданчикiв>>, посвiдчення м з64-12-|8 вiд 02.02.20|8 р. <<Правил технiчноi
експлуатацii електроустановок споживачiв>>, посвiдченrrя }lb 658-21-18 вiд 20.02.2018 р.
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(Правил охорони працi на автомобiльному транспортi>>, <<Правил охорони працi пiд
час вантажно-розвантажув€Lльних робiт>. ).

Члени KoMiciT:

1) iнженер з ОП Щеревенко В.В. (посвiдчення Jtlb 183-6-20 вiд 31.01.2020 р.
Щержавноi служби УкраТни з питань працi Рiвненського ЕТЦ про перевiрку
знань Закону Украiни uПро охорону працi> та нормативно-правових aKTiB

до нього, посвiдчення Jф 18З-6/б-20 вiд З 1.01 .2020 р. <Правил охорони працi
пiд час виконання робiт на висотi>, <Правил охорони працi пiд час роботи з
iHcTpyMeHToM та пристроями)) , <<Правил охорони працi на автотранспортi>>,
<<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в
будiвництвi>>, <Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€tльних

робiт>>, посвiдчення Jtlb |8З-6lв-20 вiд 31.01.2020 р. <Правил безпеки системи
г€lзопостачання), <Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання ,

що працюе пiд тиском), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних
обладнання>>, <Мiнiмальних вимог з охорони

пристроlв i вiдповiдного
працi на тимчасових або

мобiльних будiвельних майданчикiв>>, посвiдчення J\Ф 67-7-20 t4.02..2020 р.
<<Правил охорони працi пiд час г€воелектричного, контактного, кисневого та
пл€lзмового рiзання металiв>>, <<Правил охорони працi пiд час зварювання
металiв>>.).

2) нача-гrьник дiльницi Турчик Н. М. (посвiдчення }lb I|96-47-20 вiд t7.07.2020

р. .ЩержавноТ служби УкраiЪи з питань працi Рiвненського ЕТЦ про
перевiрку знань Закону УкраТни <Про охорону працЬ> та нормативно-
правових aKTiB до нього, посвiдчення J\b 2275-6914-|8 вiд 01.10.2018 р.
<Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйм€Lпьних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>>, <<Правил охорони працi
пiд час вантажно-розвантажувальних робiт>, <Мiнiмалъних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчикiв>>, посвiдчення
J\Ъ 1196-4716-20 в\д t7.07.2020 р. <Правил охорони працi пiд час роботи з

iHcTpyMeHToM та пристроями>, посвiдчення М 75-7-20 вiд |4.02.2020 р.
<Правил охорони працi пiд час г€воелектричного, контактного, кисневого та
пл€}змового рiзання металiв>>, <<Правил охорони працi пiд час зварювання
металiв>>, посвiдчення }lb 1071-34-18 вiд 23.03.2018 р. <Правил безпеки
систем газопостачання>, <<Правил будови i безпечноТ експлуатацii посудин,

що працюють пiд тиском>, посвiдчення }lb З009-92-18 вiд 20.07.2018 р.
<Правил технiчноТ експлуатацii електроустановок споживачiв>>, Jф 659-21-18
вiд 2|.02.2018 р. <Правил охорони працi на автомобiльному транспортi>>,

кПравил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€Lльних робiт>,
посвiдчення }lb |424-56lб-20 вiд 25.08.2020 р. <Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi>>, <<Система стандартiв безпеки працi. Охорона
працi i промислова безпека в будiвництвЬ.).

Наказом J\гs742-оП вiд 17.08.2020 р. призначено вiдповiдальним за безпечне
виконання верхол€tзних робiт призначити начальника дiльницi Турчика Н.М.,
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Наказом Jф725-ОП вiд 05.02.2020 р. призначено вiдповiдальним за видачу наряд-
допускiв при виконаннi робiт пiдвищеноТ небезпеки директора Турчика М. Н.

Працiвники, що з€Lпучаються до виконання верхол€}зних та скелелазних робiт
забезпечуються спецодягом, засобами iндивiдуального i колективного захисту згiдно
типових норм, а саме:
запобiжний лямковий зi

територiальному органi Щержп цi (g$РЕЁСТРОtsАНО р. NЕ
3а Jla . .ff,J-. _ B\rlo -z*. ,

l
Примiтки:
l. Фiзична особа - пiдприемець

каска, спецодяг, спецвзуття, рукавицi з надолонниками, пояс
стропом.

вiд

Пояси запобiжнi лямковi та стропи пройшли випробування на територii
пiдприемства ТзОВ БМУ <Промжитлобуд-2>> (протокол J\Ъ009 вiд 0|.06.2020р.). Bci
засоби захисту зареестрованi в <Журналi облiку засобiв iндивiдуального захисту) та
<ЖУрналi облiку та огляду такелажних засобiв, механiзмiв та пристроiв>>.

Наказом J\Ъ725-ОП вiд 05.02 .2020 р. призначено вiдповiдальним за утриманнrI у
СПРаВноМУ cTaHi, перевiрку, огляд, та облiк засобiв захисту та ix безпечну
експлуатацiю начапьника дiльницi Турчика Н.М., виконавця робiт Чигировського B.I.,
майстра Смолiнга С.М.

Працiвники, зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою пройшли навчанrrя й
перевiрку знань з питань охорони працi, згiдно таких iнструкцiй з охорони працi:
iнстрУкцiя Ns2 <Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання робiт на висотi з
ВИКОРисТаНням спецiальних страхув€tльних засобiв>>, iнструкцiя J\b7 <<Iнструкцiя з
ОхОРони працi при роботах iз застосуванням пересувних драбин та драбиною>,
iнструкцiя J\b9 <<Iнструкцiя з надання першоi медичноТ (долiкарськоi) допомоги
ПОтерпiлим при нещасних випадках на виробництвi>>, iнструкцiя Jф13 <<Iнструкцiя з
ОХОРОНи працi пiд монтажу та демонтажу мет€uIевих трубчатих риштувань),

Результати навчання та перевiрки знань BHeceHi до протоколiв: J\b22
05.03.2020р. та Jф 25 вiд 05.03 .2020 р.

Запис про проведення iнструктажiв робиться в <Журналi реестрац11
iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi>>.

Працiвники забезпеченi в повному обОемi нормативно-правовими актами з
охорони працi.

,Щиректор ТзОВ БМУ
"Промжитлобуд-2О' Турчик М. Н.

Щекларацiя заресстрована у
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Gкfýal рюванця у
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небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi
небезпеки.
2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зЕ}значаеться фiзичними особапrи,
якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомиJIи про це
вiдповiдному органу державноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.

метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноТ

ffi


