
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:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР БАЛОН ПОСТАЧ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

2433, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Лука, вул. Заруди, буд. 1-А, код згідно з
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

СДРПОУ 42117500, Ровний Олег Іванович, +38 (068) 883-85-60, ubpostach@gmail.com
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;

_________ Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», 1 рік, 
№101042485 від 17.10.2018 року.______________ __________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,________________________Ровний Олег Іванович____________
(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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до 
Порядку); Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 дод. 6 до Порядку); 
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п, 9 дод. 6 до Порядку); Роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до Порядку); Роботи в 
діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. 16
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дод. 6 до Порядку), Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (п. 18 дод. 6 
до Порядку), Зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до Порядку)._________________________________

(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,

_______ 10 робочих місць, з них 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

___________________________ будівлі, споруди (приміщення) -  1,____________________________
будівель і споруд (приміщень),

___________ виробничих об’єктів -  0, (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0__________
виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Наказом № 28 від 21.09.2018 р. призначено інженера з охорони праці Гарькавого Сергія 

Вікторовича, відповідальною особою за стан охорони праці та промислової безпеки на Товаристві.
- Наказом № 29 від 21.09.2018 р. призначено начальника управління скрапленого газу 

Гановського Олександра Миколайовича, відповідальною особою за електрогосподарство та 
пожежну безпеку у Товаристві, на час його відсутності обов’язки покладаються на директора 
Ровного Олега Івановича.

- Наказом № 29 від 21.09.2018 р. призначено начальника управління скрапленого газу 
Гановського Олександра Миколайовича, відповідальною особою за організацію та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки у Товаристві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах): Земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; Роботи 
верхолазні; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти; Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом; Зварювальні 
роботи, на час його відсутності обов’язки покладаються на директора Ровного Олега Івановича.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підставі ч. 2 ст. 15 Закону України «Про охорону праці», функцій служби охорони праці 
можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, згідно наказу № 
28 від 21,09.2018 р. інженера з охорони праці Гарькавого Сергія Вікторовича призначено 
відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві, який керується в своїй 
роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим 
на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку 
виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні 
фактори Товариства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права
її працівників відповідно до чинного Законодавства._________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 33 від 21.09.2018 р. «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке розроблено на 
основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства,

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 33 від 21.09.2018 р. на 
Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 
центрах._______________________________________________________________________________



№
п/п

Прізвище 
та ініціали Посада Назва

навчального центру

№ та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу)

Законодавчі та 
нормативно-правові акти

1 .

Ровний Олег Директор

ОКП «Обласний 
УКК ЖКГ

№276
від 21.09.2018 р. Загальний курс з ОП

Іванович Житомирської 
обласної ради»

№ 282-ф 
від 21.09.2018 р. НПАОП 0.00-1.15-07

2.

ОКП «Обласний 
УКК ЖКГ 

Житомирської 
обласної ради»

№276
від 21.09.2018 р. Загальний курс з ОП

Г арькавий 
Сергій 

Вікторович
Інженер з ОП

№ 282-ф 
від 21.09.2018 р.

НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.71-13 
НПАОП 28.52-1.31-13 
НПАОП 0.00-5.11-85 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-1.81-18

ТОВ «НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 81-216ЕЛ-18 
від 02.08.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98; 
НПАОП 40.1-1.32-01

IV
група

ПП «Агенство- 
безпека

підприємництва»

№298
від 19.09.2018 р. НАПБ А.01-001-2015

3. №276
від 21.09.2018 р.

Загальний курс з ОП

Г ановський 
Олександр 

Миколайович

Начальник
дільниці

ОКП «Обласний 
УКК ЖКГ 

Житомирської 
обласної ради»

№ 282-ф 
від 21.09.2018 р.

НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.71-13 

НПАОП 28.52-1.31-13 
НПАОП 0.00-5.11-85 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-1.81-18

ТОВ «НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 81-216ЕЛ-18 
від 02.08.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98; 
НПАОП 40.1-1.32-01

V
група

ПП «Агенство- 
безпека

підприємництва»

№298
від 19.09.2018 р. НАПБ А.01-001-2015

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 
відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказом № ЗО від 21,09.2018 р. затверджені посадові інструкції, а саме:
- Директор;
- Заступник директора з економіки та фінансів;
- Начальник управління скрапленого газу;
- Інженер з охорони праці;
- Виконавець робіт;
- Відповідального за електрогосподарство та електробезпеку.

Наказом № 26 від 21.09.2018 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

-№ 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
_____-№ 2 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у



шкідливих умовах праці;
-№ 3 із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
-№ 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 5 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
-№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців;
№ 1/ОП -  18 -  «При роботі з персональним комп’ютером»;
№ 2/ОП -  18 -  «При роботі з оргтехнікою»;
№ 3/ОП -  18 -  «При виконанні робіт на висоті»;
№ 4/ОП -  18 -  «При виконанні електромонтажних робіт»:
№ 5/ОП -  18 -  «При виконанні електрозварювальних робіт»;
№ 6/ОП -  18 -  «При експлуатації ручного електрифікованого інструменту»;
№ 7/ОП -  18 -  «Для водія автотранспортних засобів»;
№ 8/ОП -  18 - «Для електромонтера»:

№ 9/ОП -  18 -  «Для електрогазозварника»;

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на 
виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при 
проведення заявлених робіт на Товаристві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

-  «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
-  «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
-  «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з
охорони праці»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
-  «Обліку проходження медичних оглядів»;
-  «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
-  «Обліку засобів захисту»;
-  «Обліку випробування засобів захисту»;

______ -  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».__________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування, обладнання та пристрої, які використаються при проведенні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації
заводів виробників._____________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники Товариства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: штанга ізолююча для накладання заземлень -  2 шт„ килим гумовий 
діелектричний 500x500 -  3 шт„ діелектричні боти -  3 пари, гумові діелектричні рукавиці -  3 пари., 
килими гумові діелектричні -  3 шт., переносне заземлення -  2 шт„ протигаз шланговий ГТТТТ—1 - 5 
од., протигаз шланговий ПШ-2 - 3 од„ акумуляторна лампа -  3 од., костюм зварника -  4 од., маска 
зварника 4 -  од„ захисні окуляри -  4 од., щиток зварника захисний лицьовий -  4 од., рятувальний 
пояс -  6 од., страхувальна мотузка -  4 од., жилети сигнальні -  5 од., каски захисні -  7 од., 
комбінезони -  5 од., рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, чоботи 
гумові -  7 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2-М -  4 од., пояс 2 ПБ -  5 од., строп канатний 
1СК2 -  7 од., строп ланцюговий -  1СЛ2 -  7 од., карабіни - 7 од., аптечка індивідуальна -  10 од., 
попереджувальні знаки та написи -  10 од., драбини - 3 од., згідно наказу № 19/ОП-18 від 21.09,2018 
р. про затвердження переліку 313 для працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки із



зазначенням типу та кількості.____________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного

і-методинного забезпечення)

0.1. Ровний
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_____________________ 20____ р. № ______________________________________ .

Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
нормативно-правової та мате

Л .  жовтня 2018 р.

>ази навчальї

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.

{Д о да т о к  8 в р е д а к ц ії  П о с т а н о в и  К М №  48  від  07 .02 .2018}


