
/О # ?
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 «Компанія 
Барбакан», місцезнаходження: 35531, Рівненська область, Радивилівський район, село 
Бригадирівка, вулиця Польова, будинок 34, код згідно ЄДРПОУ -  41159796, директор 
Мандрицький Валентин Віталійович, тел.: (097) 028-41-85, адреса електронної пошти: 
barbakan.companvüdsmai/.com, місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  об’єкти замовників 
в Україні.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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; 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: Відсутній

(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, Мандрицький Валентин Віталійович,
(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; 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; зварювальні роботи на об'єктах замовників, кількість робочих місць, в тому числі 
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає на підприємстві 5 місць. 
Кількість будівель і споруд (виробничих об'єктів) -  Адміністративне приміщення за адресою: 
Рівненська область, Радивилівський район, село Бригадирівка, вулиця Польова, 34; 
Деревообробний цех за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, село Бригадирівка, 
вулиця Польова, 34; складські приміщення за адресою: Рівненська область, Радивилівський 
район, село Бригадирівка, вулиця Польова, 34; цех зварювальників за адресою: Рівненська 
область, Радивилівський район, село Бригадирівка, вулиця Польова, 34, Кількість виробничих 
об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  до складу ТОВ «Компанія Барбакан» 
входять 2 підрозділи, 6 відділів, склад, транспортна група, майстерня, адміністративно- 
господарська частина та охорона.
(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, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

Інші відомості: Очолює підприємство директор Мандрицький Валентин Віталійович, 
який пройшов навчання і виявив необхідні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», «Правил охорони праці на автотранспорті» (посвідчення №2886-88/6-18, протокол 
№88/6-18 від 06.05.2019 року), «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». «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 №2886-88/в- 
18, протокол №88/в-18 від 06.05.2019 року), а також у директора наявне посвідчення №2886-88/а- 
18 від 06 травня 2019 року згідно якого він допущений до роботи в електроустановках напругою 
до і вище 1000 В. Накаом №4-0П від 06.05.2019 року створено службу охорони праці на 
підприємстві. Наказом №5-ОП від 06.05.2019 року функції служби охорони праці з виконанням 
обов'язків інженера з охорони праці покладено на головного інженера Юрчука В.Г., який 
пройшов навчання та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (Посвідчення М2896-88-18, 
протокол №88/2-18 від 06.05.2019 року), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями». Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» (посвідчення №2896-88/6-18, протокол №88/6-18 від 
06.05.2019 року), «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «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 М2896-88/в-18, 
протокол №88/в-18 від 06.05.2019 року), а також у головного інженера наявне посвідчення 
№2896-88/а-18 від 06 травня 2019 року згідно якого він допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В. На підприємстві працює виконавець робіт 
Котнюк Михайло Адамович, який пройшов навчання та виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (Посвідчення №2882-88-18, протокол №88/2-18 від 06.05.2019 року), «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці на автотранспорті» 
(посвідчення №2882-88/6-18, протокол №88/6-18 від 06.05.2019 року), «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «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 М2882-88/в-18, протокол №88/в-18 від 06.05.2019 року), а 
також у виконавця робіт наявне посвідчення №2882-88/а-18 від 06 травня 2019 року згідно якого 
він допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В. Вищезазначені 
працівники проходили навчання у ДП «Рівненський ЕТП»

На підприємсті розроблені, затверджені наказами по підприємству: Наказом №5 від
10.04.2018 року -  Положення про службу з охорони праці; наказом №6 від 10.04.2018 року -  
Положення про систему управління охороною праці ;наказом №7 від 10.04.2018 року Положення 
про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальна одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту; наказом №8 від10.04.2018 року Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; наказом №9 від
10.04.2018 року Положення про розробку інструкцій з охорони праці; наказом №10 від 10.04.2018 
року Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допусків; наказом M il від 10.04.2018 
року затверджено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки; наказом №12 від 10.04.2018 року 
затверджено Перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві.

На підприємстві згідно наказу №6-0П від 06.05.2019 року створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський 
ЕТП»: голова комісії -  Мандрицький В.В.(директор), члени комісії -  Юрчук В.Г. (головний 
інженер), Котнюк М.А.(виконавець робіт).

Наказом №7-ОП від 06.05.2019 року затверджено Список працівників, що виконують 
заявлені роботи підвищеної небезпеки. Наказом №13 від 10.04.2017 року затверджено і введено в 
дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, які діють на підприємстві, ведеться



Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та Журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці по підрозділах підприємства.

Наказом №8-017 від 06.05.2019 року затверджено «Перелік документів, що 
регламентують виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки».

Працівники підприємства, які допускаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, 
проходять спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів праці в ПДК підприємства 
в об'ємі, передбаченому тематичними планами і програмами спеціального навчання, а також 
інструкцій з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом та ін. 313, ведеться їх облік в картках особистого обліку. 
Працівники своєчасно забезпечуються спецолдягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту. На працвників заведені особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інші засоби 
індивідуального захисту (Захисні окуляри. Пояси, Діалектричне взуття, Діалектричні килими. 
Сигналізатори напруги. Переносні заземлення. Плакати і знаки безпеки та інші засоби захисту).

Працівники підприємства, які допускаються до виконання заявленого виду робіт 
підвищеної небезпеки, згідно Положення про медичний огляд працівників певних категорій, 
проходять попередній та періодичний медогляд в лікувальних закладах, що мають на те 
відповідні повноваження та мають відповідні допуски до професійної придатності. Результати 
медоглядів оформляються відповідними Особистими картками.

Працівники пройшли вступний інструктаж та інструктаді на робочому місці, про що є 
відповідні записи в журналах інструктажів встановлених форм.

Підприємство забезпечене для потреб будівельної дільниці власними санітарно- 
побутовими приміщеннями.

Підприємство забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з 
охорони праці для виконання заявлених видів робіт.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
зрони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з

у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
_  2 0__ р. № ___________________________ .

кументадії, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
’одичного забезпечення)

Мандрицький Валентин Віталійович
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці

За № від, о *г Ж є щ У А  оп / О

Управління Держпраці у Рівненській області
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