
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
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«УКРПРОМАЛЬП»
60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ. мікрорайон «Діброва», квартал 4, будинок 27; код 38171724______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Вальчішевський Богдан Миколайович, тел. 0677835204, upa2013@ukr.net__________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

_______________________ Об’єкти замовників Рівненської області_______________________________
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 шк<зди: Згідно з Додатком 1 до «Порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», затвердженого Постановою КМУ № 1788 від 
16,11.2002 р.. у ТОВ «УКРПРОМАЛЬП» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не проводиться, у зв'язку з тим, що Товариство не є 
об’єктом підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ______ 22,10, 2018______ _________
(дата проведення аудиту)

Я. Вальчішевський Богдан Миколайович, директор ТОВ «УКРПРОМАЛЬП»________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо 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:
Е Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6 Порядку).
2. Роботи верхолазні (н. 14 Додатку 6 Порядку).
3. Зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 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

і зас і псову ю гься) бе і о і римамня ві дповідного дозволу,
Кількість робочих місць 12, з них 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень) -  1 , виробничих об'єктів -  1, цехів -  0. дільниць -  1, структурних

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
підрозділів -  0 . _________________ ______________________ ___________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:upa2013@ukr.net


Інші відомості:
Відповідальні особи:
- ча стан охорони прані в цілому по Товариств) (11 ака? № 41-ПП від 28.09.2018 р.) -  інженер з охорони 
праці Ясінська Ольга Олегівна;
- за пожежну безпеку (Наказ № 36-ПП від 28.09.2018 р.) -  головний інженер Малишев Ігор 
Ярославович:
- за електробезпеку Товариства (Наказ № 37-Г1П від 28.09.2018 р.) -  інженер з охорони праці Ясінська 
Ольга Олегівна;
- за видачу нарядів-допусків (Наказ № 34-Г1П від 28.09.2018 р.) -  головний інжбнер Малишев Ігор 
Ярославович;
- за безпечне виконання висотно-верхолазних робіт (Наказ № 37-ГІП від 28.09.2018 р.) — головний 
інженер Малишев Ігор Ярославович;
- про призначення особи, відповідальної за безпечне виконання зварювальних робіт (Наказ № 30-ПП від 
28.09.2018 р.) - директор Вальчішевеький Богдан Миколайович;

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

Витяг з протоколу № 81-816-18 від 28.09.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
перевірки знання: НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві 

ДБ11 А.3.2-2-2009 у директора Вальчішевського Богдана Миколайовича; ННАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, НПАОГ1 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском. НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, НГІАОП 0.00-1.76-15 
Правила безпеки систем газопостачання. ННАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті у головного інженера Малишева Ігоря Ярославовича; НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями у майстра виробничої дільниці 
Скутельника Олександра Івановича, які пройшли навчання у ТО В «НВЦ «Професійна безпека», за 
участю представників ГУ Держпраці у Київській області;

Протокол № 16/2-2015 від 30.11.2015 р. засідання комісії Державного вищого навчального 
закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» м. Дрогобич з перевірки знання з охорони 
праці у особи, відповідальної за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання, згідно 
вимог НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання у директора Вальчішевського 
Богдана Миколайовича, з висновком комісії, що він може бути призначений, як особа відповідальна за 
газове господарство, за участю представників: ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області, Західної 
міжрегіональної державної інспекції нагляд) \ нафтогазовому комплексі, ДП «Західний ЕТЦ 
Держпраці». ПТО Дрогобицького механіко-технологічного коледжу.

Протокол № 30 від 04.05.2018 р. засідання комісії Навчального центру «Охорона праці та 
промислова безпека» м. Хмельницький з перевірки знання: законодавчих актів з охорони праці, 
вибухонебезпеки. вибухозахисту, пожежної безпеки, управління роботами з профілактики і ліквідації 
наслідків аварій, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, НПАОП 
40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, з підтвердженням III кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до 
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у головного інженера Малишева Ігоря 
Ярославовича, майстра виробничої дільниці Скутельника Олександра Івановича, за участю 
представників: Управління Держпраці у Хмельницькій області та за участю заступника начальника ВЕН
-  старшого державного інспектора з енергетичного нагляду у Південно-Західному регіоні.

Витяг з протоколу № 81-270ВЕЕН-2018 від 27.09.2018 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека» з перевірки знання Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил улаштування електроустановок, з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та 
допуском до робот  в електроустановках напругою до 1000 В у інженера з охорони праці Ясіньської 
Ольги Олегівни за участю представників ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та заступника начальника, 
старшого державного інспектора Дєрженергонагляду в м. Києві,



Протокол № 7 від 06,07.2017 р. засідання комісії ТОВ «Навчально-курсовий комбінат» м. 
Новодністровськ Чернівецької області з перевірки знання за програмою навчання посадових осіб і 
спеціалістів з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, вибухонебезпеки,
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, управління роботами з профілактики і ліквідації 
наслідків аварій, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, у 
директора Вальчішсвського Богдана Миколайовича, головного інженера Малишева Ігоря Ярославовича, 
інженера з охорони праці Ясінської Ольги Олегівни за участю працівників ТОВ «Навчально-курсовий 
комбінат».

Протокол № 8 від 07.07.2017 р. засідання комісії ТОВ «Навчально-курсовий комбінат» 
м. Новодністровськ Чернівецької області з перевірки знання за програмою навчання посадових осіб і 
спеціалістів з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони праці, вибухонебезпеки,
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, управління роботами з профілактики і ліквідації 
наслідків аварій, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, у 
майстра виробничої дільниці Скутєльника Олександра Івановича, за участю працівників 
ТОВ «Навчально-курсовий комбінат».

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» функції служби охорони праці у 
ТОВ «УКРПРОМАЛЬП» виконує інженер з охорони праці Ясінська Ольга Олегівна згідно з Наказом № 
41-ГІП від 28.09.2018 р, яка має відповідну підготовку та керується в своїй роботі посадовою 
інструкцією та «Положенням про службу охорону праці», яке затверджено Наказом № 39-ПП від 
28.09.2018 р. та розроблено на основі НГІАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорону 
прані'» також Наказом № 39-ПП від 28.09.2018 р. затверджене «Положення про систему управління 
охороною праці».

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 42-ПП від 28.09.2018 року затверджені посадові інструкції (директора, головного 
інженера, інженера з охорони праці, майстра виробничої дільниці, виконавця робіт) та інструкції з 
охорони праці на професії і на види робіт, в тому числі на види робіт, що декларуються:
№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
№ 4. Інструкція з надання першої мед. допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві-; 
№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;
№ 6. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування;
A4 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;
№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
№ 9. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів:
JNr> IU. Інструкція з охорони праці для верхолаза:
№11. Інструкція з охорони праці для монтажника по роботі на висоті;
№ 12. Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт;
A4 13. Інструкція з охорони праці для електрозварювальника.

Навчання, перевірка знань та інструктажів з питань охорони праці здійснюються відповідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене Наказом № 39-ПП від 28.09.2018 р. Проведення інструктажів з питань охорони праці 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, 
за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж. Відповідно до 
Наказу № 43-1111 від 28.09.2018 р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі: голова комісії-директор Вальчішевський Богдан Миколайович, члени комісії: головний 
інженер -  Малишев Ігор Ярославович, інженер з охорони праці Ясінська Ольга Олегівна.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані,

В наявності паспорти, інструкції з експлуатації та гарантійні зобов’язання на пояси запобіжні 
осзлямкові uni) 11Ь 2 од., паріія № 2/33, зав. №№ 84517, 84516: пояси запобіжні лямкові типу 1 ПЛ-К 

2 од., партія № 2/34. зав. №№ 91304. 91305: зварювальний апарат інверторний Ресанта, зав № 0275 -  1



піт.; різак для ручної кисневої різки типу Р1 „Донмет” 142 -  1 шт.; пальник ручний газоповітряний 
інжекторний на газоподібному паливі типу ГВ «Донмет» 231 - 1 шт.; редуктор балонний
одноступінчастий для газополум’яного обладнання пропановий типу БПО-5ДМ -  1 шт.; редуктор 
балонний одноступінчастий для газополум'яного обладнання кисневий типу БКО-50ДМ -  1 шт.

експлуатаційної документації,

Працівники ТОІЗ «УКРПРОМАЛЬП» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі, а 
саме: каска захисна -  12 од., рукавиці брезентові ОГ1 -  12 пар, рукавиці бавовняні з брезентовим 
надолонником -  12 пар, респіратор протипиловий 12 од., окуляри зварювальні -  2 од., пояс 
запобіжний безлямковий -  2 од., пояс запобіжний лямковий -  2 од., спецодяг -  12 од., спецвзуття -  12 
пар. сигнальні жилети -  12 од.., пояси запобіжні безлямкові типу ПБ -  2 од., пояси запобіжні лямкові 
типу 1 ПЛ-К -  2 од., також в наявності: спецодяг, спецвзуття, сигнальні жилети, карабіни, страхувальні 
мотузки.захисні переносні знаки.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «УКРПРОМАЛЬП» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, 
наказом № 39-11П від 28.09.2018 року затверджено та введено у дію «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з пи тань охорони праці».

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з 
питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна 
документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються.
Матеріально-технічна база відповідає в
оезпеки.

конодавства з питань охорони праці та промислової

Декларація зареєстрована 
Держпраці_________ ~

динного забезпечення)

Б.М. Вальчішевський
(ініціали та прізвище)

єктів господарювання у територіальному органі 
№

Примітки: І. Фізична особа — підприємець своїм підписом налас 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.

Управління Держ праці у Рівненській області і
ЗАРЕЄСТРОВАНО

а №-^р?Д''їГвід« 20<
С Р сЄ АЄ -С / C /2 & c f/’( Z * r u e y

(посада, підпис)


