
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: Дочірнє підприємство «Комунсервіс - Зоря» КСП Комунальне 
підприємство Агрофірми «Зоря»___________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

юр.адреса: Україна 35314, с.Зоря, вул. Конституції, буд. 34, Рівненська обл.. Рівненський р-н.. 
код ЄДРПОУ 32168297___________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Годованюк Олександр Борисович, тел./факс (0362) 279 - 453, 279 - 308,________________
прізвище, ім'я по батькові керівника, номер телефону,

komunservis-zory@meta.ua___________________________
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: територія Зорянської Сільської Ради__________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/ або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування_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, Годованюк Олександр Борисович_____________________________________
(прізвище, ім'я, 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 додатку 6 до Порядку в редакції постанови

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 481________________________________________
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

- Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, (п.8 додатку 6 до Порядку в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р, № 481__________________ ___________

відповідного дозволу,

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій, (п.9 додатку 6 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 
лютого 2018 р. № 48)____________________________________________________________________
- Зварювальні роботи, (п.19 додатку 6 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)___________________________________________________________
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. (п.12 додатку 6 до Порядку в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)______________________________

mailto:komunservis-zory@meta.ua


- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. 
(п.16 додатку 6 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 
48)___________________________________________________________________________________

Кількість робочих місць -  6. на яких існує ризик виникнення травм -  6.______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) -  3, виробничий об’єкт -  19. структурних підрозділів -  3.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

ІШиректор Годованюк Олександр Борисович - відповідальний за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки (наказ від 02.01.2019 №19)._______________________
- посвідчення №793-25-18 (протокол №25 від 02.03.20181 посвідчення №695-51-18 (протокол №51 
від 02.03.2018). посвідченням №862-27-18 (від 07.03.2018) підтверджена IV група з електробезпеки, 
пройшов навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, 
промислової безпеки та гігієни праці в Рівненському експертно-технічному
центрі._______________________________________________________________________________

2) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за дотримання пожежної безпеки
на підприємстві (наказ від 02.01.2019 №1)._________________________________________________
- посвідчення №794-25-18 (протокол №25 від 02.03.2018). посвідчення №696-51-18 (протокол №51 

від 02.03.2018). посвідченням №5567-177-17 (від 28.12.2017) підтверджена V група з електробезпеки, 
пройшов навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони праці,
промислової безпеки та гігієни праці в __ Рівненському експертно-технічному
центрі.________________________________________________ ______________________________

3) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за організацію безпечного
проведення робіт в пілвищенною небезпекою (наказ від 02.01.2019 №8) згідно Переліку робіт з 
пілвиїттенною небезпекою (наказ від 02.01.2019 №14ї.________________________________________

4) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за технічний стан
електроінструменту і засобів малої механізації на підприємстві (наказ від 02.01.2019 №5).__________

5) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за видачу наряд-допусків на
роботи підвищеної небезпеки (наказ від 02.01.2019 №20).______________________________________

<•»
6) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за електрогосподарство на
підприємстві (наказ від 02.01.2019 №2).____________________________________________________

7) Інженер ЕСУВКГ Гелешко Анатолій Петрович - відповідальний за санітарний режим на
підприємстві (наказ від 02.01.2019 №7).____________________________________________________

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

Функції служби з охорони праці виконує інженер з охорони праці Волошин Ігор Олександрович, 
який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці в Рівненському експертно-техначному 
центрі та керуєця в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці 
ДП «Комунсервіс - Зоря». Положення про службу охорони праці розроблено згідно вимог НПАОП
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» і враховує специфіку виробництва, вид 
діяльності, чисельність працівників та умови прані, визначає структуру служби. її чисельність, 
основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного законодавства. Затверджені 
та введені в дію положення системи управління охороною праці, а саме:



• Наказ від 02,01.2019 №15 «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці та пожежної бепеки»;

• Наказ від 02.01.2019 №16 «Про створення служби спостереження за безпечною експлуатацією 
будівель і споруд»;

наявність служби охорони праці,
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №12 від
02.01.2019р., члени якої:__________________________________________________________________
_____ - Голова комісії: Директор Годованюк Олександр Борисович_____________________________
Посвідчення №793-25-18 (протокол №25 від 02.03.20181:_____________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.________________________________________
Посвідчення №695-51-18 (протокол №51 від 02.03.2018);_____________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, “Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт” , “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”. “Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями”. 
“Правил ОП під час виконання робіт на висоті”. ЛБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки 
праці. ОП і промислова безпека в будівництві”, “Правил охорони праці під час зварювання металів”.
Посвідченням №862-27-18 (від 07.03.20181 підтверджена IV група з електробезпеки.______________

______Пройшов навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці, промислової безпеки та гігієни праці в Рівненському експертно-технічному
центрі._________________________________________________________________________________
_____ - Інженер з Охорони Праці -  Волошин Ігор Олександрович______________________________
Посвідчення №1191-37-18 (протокол №37 від 30.03.20181;____________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.________________________________________
Посвідчення №1191-37/в-18 (протокол №37/в від 30.03.2018);_________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, “Правил будови та безпечної 
експлуатації парових та водонагрійних котлів”. “Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів”.
Посвідчення №1191-37/6-18 (протокол №37/6 від 26.03.20181:_________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні 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 під час вантажно-розвантажувальних робіт”.___________________________________________
Посвідченням №5216-154-18 (від 25.10.20181 підтверджена III група з електробезпеки.____________
______Пройшов навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці, промислової безпеки та гігієни праці в Рівненському експертно-технічному центрі._________
_____ - Інженер ЕСУВКГ -  Гелешко Анатолій Петрович________________________ - п ___________
Посвідчення №794-25-18 (протокол №25 від 02.03.20181:____________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.________________________________________
Посвідчення №696-51-18 (протокол №51 від 02.03.20181:_____________________________________
Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, “Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт” , “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”. “Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями”, 
“Правил ОП під час виконання робіт на висоті”. ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки 
прані. ОП і промислова безпека в будівництві”. “Правил охорони праці під час зварювання металів”.
Посвідченням №5567-177-17 (від 28.12.20171 підтверджена V група з електробезпеки._____________
_____ Пройшов навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці, промислової безпеки та гігієни праці в Рівненському експертно-технічному 
центрі._______________________________________________________________________________



_____ Комісія проводить перевірку знань з питань охорони праці у своїх працівників, що залучені до
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. Результати перевірки оформлені протоколами
відповідної Форми за номерами (№1, №2, №3, №4, №5) від 21.02.2019 р..________________________
_____ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з охорони праці:
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці з підвищеною небезпекою щоквартально, для решти решти робіт один раз на 
шість місяців з реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці де
зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж._____________
Наказом директора підприємства від 16.10.2018 №24 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці:____________________ ____________________________________ __________________

• №1 для вантажника;
• №2 Під час виконання робіт на висоті;
• №3 для водія вантажного автомобіля;
• №4 Для водія легкового автомобіля;
• №5 Під час виконання шиномонтажних робіт;
• №6 Для електрозварника ручного зварювання;
• №7 Для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
• №8 Під час виконання земляних робіт;
• №9 Для чергового (прибиральника) гуртожитку:
• №10 Для контролера водопровідного господарства;
• №11 Для машиніста екскаватора;
• №12 Для монтажника зовнішніх трубопроводів;
• №13 Для муляра;
• №14 Для охоронника;
• №15 Для підсобного робітника:
• №16 Для контролера пічного господарства;
• №17 Для прибиральника службових приміщень;
• №18 Для слюсарів по ремонту і технічному обслуговуванню автотранспортних засобів;
• №19 Під час роботи в колодязях систем водопостачання і водовідведення;
• №20 Під час виконання робіт у колодязях де можливе накопичення небезпечних газів;
• №21 При роботах з електроінструментом;
• №22 Для машиніста трактора (тракториста);
• №23 Для слюсаря -  сантехніка;
• №24 Для токаря;
• №25 Для обхідника водопровідно -  каналізаційних мереж.

На підприємстві пронумеровані, прошнуровані та скріплені печатками такі журнали, а саме:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прані.
• Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці 

(служба водопостачання та водовідведення).
• Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці 

(механічна служба!.
• Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці 

(гуртожиток).
• Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту.
• Журнал реєстрації нарядів-допусків.
• Журнал реєстрації інструкцій з охорони прані.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

_____ В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі що
використовується______при______виконанні_____ робіт______підвищеної_____ небезпеки.______А
саме:__________________________________________________________________________________
1. Протокол перевірки ізоляції від 26.06.2018р. Реєстр №940 Електротехнічна лабораторія ПП АСП 
«Інформ Сервіс Експрес». Свідоцтво про атестацію №РТ 0016/2015 чинне до 31.12.2019р. Дозвіл 
№467.30.13-71.20. продовжений до 13.05.2023р..____________________________________________



2. Протокол випробування електрозахисних засобів від 26.06.2018р. Реєстр №941 Електротехнічна
лабораторія ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес». Свідоцтво атестації №РТ 0016/2015 чинне до 
31.12.2019р. Дозвіл №467.30.13-71.20. продовжений до 13.05.2023р..____________________________
3. Акт випробування рятувальних засобів від 02.01.2019р. дійсний до 02.07.2019р.________________
4. - Свердловина №6 с.Зоря в.Сморжівська -  КТП -  459. трансформатор ТМ25/10 ('Україна), 
заводський №155738. випуск -  1998р.. введення в експлуатацію -  2006р.. - протокол 62/1 від 
10.07.2017р. ДП Рівненський обласний ВТЦ стандартизації, метрології та якості продукції 
«Облагростандарт».
- Свердловина №5 с.Зоря в.Гагаріна -  КТП -  613. трансформатор ТМ-315(Румунія), заводський 
№72876, випуск -  1976р.. введення в експлуатацію -  1977р.. - протокол 62/1 від 10.07.2017р. ДП 
Рівненський обласний ВТЦ стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт».
_____ Працівники забезпечені відповідними засобами захисту станом на 03.06.2019 року (костюм
хлопчатобумажний -  5 од., кирзові чоботи -  5 пар., каски -  5 од., пояси запобіжні -  2 од., рукавиці 
комбіновані -  5 пар., окуляри захисні -  2 од., щиток зварника -  1 од., костюм для зварника -  1 од., 
рукавиці брезентові -  1 пара, рукавиці-краги -  1 пара, сигнальні желети -  2 од., куртки на утепленій 
пілклалтті -  5 од., брюкі на утепленій підкладці -  5 од., напівчоботи утеплені -  6 пар., чоботи гумові -  
З пари., боти діелектричні -  1 пара., рукавиці діелектричні -  1 пара., захисні огорожі з
попереджувальний написами, сигнальна стрічка).____________________________________________
_____ Працівники ДП «Комунсервіс - Зоря» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, захисні окуляри, мотузки, драбини 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________________________

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
_____ Розроблені програми вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників ДП
«Комунсервіс - Зоря», програми первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників,
програма спеціально навчання з охорони праці зй професіями._________________________________
_____ При виконанні робіт з підвищеною небезпекою працівники підприємства забезпечені
необхі лною навчально-методичною літературою, законодавчими та нормативно-правовими актами з 
питань охорони пратті, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами та правилами.
_____ Директором ДП «Комунсервіс - Зоря» затверджений перелік нормативних документів, що
регламентують вимоги до безпечного виконання робіт, а симе:_________________________________

• Закон України «Про охорону праці».
• «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію

(застосування) матттин. механізмів. устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 
(зі змінами та доповненнями)».

• «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442. НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

• «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року №246.

• ДК 003: 2010 «Класифікатор професій» затверджений Наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 року за №327.

• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з

питань охорони праці».
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці пад час виконання робіт на висоті».
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
• НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».



Нормативно-правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки._______________________________________

Годованюк О. Б.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована 
органі Держпраці_____________

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