
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 "АББ 
ПАУЕР ГРШС УКРАЇНА"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03680, м.Київ, вул. Миколи Грінченка.2/1. СДРПОУ 43151343. ЖДАНОВ ДМИТРО СВГЕНІЙОВИЧ. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________+380444952211 , огупа.буасІїепкої^ца.аЬЬ.сот___________________________________
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;

_____на об’єктах замовників на території Рівненської області згідно укладених договорів_____

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; ПАТ «Страхова компанія «Українська
страхова група», 1 рік, № 81-0105-20-000 від 29.01.2020 р.____________________________________

(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, ЖДАНОВ ДМИТРО еВГЕНІИОВИЧ
(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 додатку 6 до Порядку);
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти 
(п,16 додатку 6 до Порядку):
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інщих ємностей із стисненим, зрідженим та інертним 
газом (п.18 додатку 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.



Робочих місць -  32, в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм -З____________
кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісні приміщення знаходяться за адресою: м.Київ. вул. Миколи Грінченка. 2/1 (договір оренди 
№б/н від 01.01.2020 р. з ТОВ «ДМВ ГРУП» заг. площею 784 кв.м.) 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На виконання вимог Закону України «Про охорону прані» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 
5-ОП від 27.12,2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань
ОХОРОНИ праці у складі:_________________________________________________________________
Голова комісії: Жданов Дмитро Євгенійович -  Директор.____________________________________
Члени комісії: Дьяченко Орина Анатоліївна -  Провідний інженер з охорони прані. ІПершун Віктор 
Георгійович -  Інженер з налагодження й випробувань відділу сервісу. Будько Владислав Сергійович 
- Фахівець відділу сегменту енергетики.

Провідний інженер з охорони праці Дьяченко Орина Анатоліївна, наказом 1-ОП від 
04.10.2019р. призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки на Підприємстві.

Фахівця відділу сегменту енергетики. Будько Владислава Сергійовича №3-ОП від 04.10.2019р. 
призначено відповідальною особою за електрогосподарство у Підприємстві.

Провідного інженера з охорони праці Дьяченко Орину Анатоліївну, наказом №3-ОП від 
04.10.2019р призначено відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки у Підприємстві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Провідного інженера з охорони праці Дьяченко Орину Анатоліївну, наказом №3-ОП від 
04.10.2019р призначено відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки у Підприємстві, а саме: Роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

Інженер з налагодження й випробувань Козловский Олег Вікторович, наказом №3-ОП від 
04.10.2019р. призначено відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки у Підприємстві, а саме: Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших 
ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом.

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

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ № 1-ОП від 04.10.2019р.). призначено 
провідного інженера з охорони праці Дьяченко Орину Анатоліївну та покладено на нього обов’язки 
відповідальної особи за стан охорони праці (наказ № 1-ОП від 04.10.2019р.). переглянуте та 
затверджене Положення про систему управління охороною праці (наказ № 1-ОП від 04.10.2019р.) та 
Положення про службу охорони праці (наказ №1-ОП від 04.10.2019р.)

наявністю служби охорони праці.

На ПІДПРИЄМСТВІ введені в дію та затверджені наступні накази, положення, журнали та 
інструкції з охорони праці:

Положення:



- ПРО службу охорони праці, затверджене наказом №1-ОП від 04.10.2019р.:
- ПРО систему управління охороною праці, затверджене наказом №1-ОП від 04.10.2019р.:
- про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене 

наказом ]\о2-ОП від 04.10.2019р.:
- ПРО ПОРЯДОК забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом №8-ОП від 07.10.2019р.:
- про порядок проведення медичних оглядів працівників, затверджене наказом №4-ОП від 

04.10.2019р .:
- про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 

затверджене наказом №6-ОП від 04.10.2019р.
Накази:
- №1 від 04.10.2019р. «Про введення в дію організаційної структури та затвердження штату 
ТОВ "АББ ПАУЕР ГРШС УКРАЇНА":

№ З- ОН від 04.10.2019р «Про призначеня відповідальних осіб під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки»

- №7-ОП від 04.10.2019р. «Про затвердження Програми первинного й вступного 
інструктажів з охорони праці для працівників»:
- №1-ОП від 04.10.2019р. «Про призначення інженера з ОП»:
- №1-ОП від 04.10.2019р. «Про створення служби з охорони праці й затвердження і введення 
в дію «Положення ПРО службу охорони праці»:
- №6-ОП від 04.10.2019р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про систему 
управління ОХОРОНОЮ праці». «Положення про роботу уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці»:
- №9-ОП від 07.10.2019р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»:
- №8-ОП від 04.10.2019р «Про введення в дію інструкцій з охорони праці на професії й вили 
робіт та Переліку видів робіт підвищеної небезпеки»:
- №2-ОП від 04.10.2019р. «Про введення в дію Тематичного плану і Програми навчання 
посадових осіб й спеціалістів з питань охорони праці та «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
- №8-ОП від 04.10.2019р. «Про введення в дію інструкцій»:
- №4-ОП від 04.10.2019р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників ТОВ "АББ ПАУЕР ГРШС УКРАЇНА":
- №6-ОП від 04.10.2019р. «Про призначення відповідальних з деяких питань охорони 
праці»:
- №5-ОП від 04.10.2019р. «Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»:
- №10-ОП від 04.10.2019р «Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної 
небезпеки»:

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 проведенні 
заявлених робіт на Підприємстві 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 оглялів»:
- «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями:
- «Обліку засобів захисту»:
- «Обліку випробування засобів захисту»;
- «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».

Посадові та відповідальні особи підприємства пройшли підготовку та навчання в навчальних 
центрах та за наступними напрямками:

№
п/п

Прізвище 
та ініціали Посада

Назва
навчального

центру

№ та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу)

Законодавчі та 
нормативно-правові 

акти

1 . Жданов
Дмитро

Євгенійович

Директор НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал» №1 від 

21.10.2019р.
ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група до 
та вище 
1000В

№138-19 від 
06.12.2019р

Загальний курс з ОН

2. Дьяченко
Орина

Анатоліївна

Провідний 
інженер 3 охорони 

праці

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал» №107 від 

15.10.2019р.

ПБЕЕС, ПБЕ. ЕСУ, 
ПЕЕЗ ПТЕЕС, ПУЕ, 

ПОЕМ, 4 група 
до 1000В

№116-19 від 
29.10.2019Р

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.15-07

3. Будько
Владислав
Сергійович

Фахівець відділу 
сегменту 

енергетики

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал» №107 від 

15.10.2019р.

ПБЕЕС, ПБЕ. ЕСУ, 
ПЕЕЗ ПТЕЕС, ПУЕ, 

ПОЕМ,

№20.1-19 від 
01.03.2019р 
№49-19 від 
20.05.2019р

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

4. Гусєв Юрій 
Олександрович

Інженер 3 
налагодження й 

випробувань 
відділу сервіса

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№20.1-19 від 
01.03.2019р 
№49-19 від 
20.05.2019р

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.81-18

5. Козловский
Олег

Вікторовіч

Інженер 3 
налагодження й 

випробувань 
відділу сервіса

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал» №20.1-19 від- 

01.03.2019р

№49-19 від 
20.05.2019р

НПАОП 0.00-1.15-07 

НПАОП 0.00-1.81-18



Шершун Віктор 
Г еоргійович

Інженер 3 
налагодження й 

випробувань 
відділу сервіса

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал» №20.1-19 від 

01.03.2019р

№49-19 від 
20.05.2019р

НПАОП 0.00-1.15-07 

НПАОП 0.00-1.81-18

7. Харченко
Олександр
Миколайович

Начальник
підрозділу

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

8. Савельев
Дмитро
Олександрович

Начальник відділу НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

9. Іванов Дмитро 
Олексійович

Начальник відділу НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

10. Мохончук Олег 
Вікторович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

11. Купрієць Юрій 
Миколайович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

12. Синько Дмитро 
Михайлович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

13. Щербей
Валерій
Володимирович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

14. Рехметчиков
Іван
В 0 лодимирович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

15. Пащенко
Віктор
Володимирович

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В



д. Цимбалюк
Олексій
Дмитрович

Провідний
фахівець

НЗКФВ «нвц 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

17. Шеруда Олена 
Сергіевна

Фахівець НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

18. Недавній
Валерій
Володимирович

Начальник
підрозділу

НЗКФВ «НВЦ 
«Професіонал»

№1 від 
21.10.2019р.

ПБЕЕС,
ПЕЕЗ

3 група 
до та 
вище 
1000В

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

Посадові інструкції відповідальних осіб, затверджені та введені в дію наказом №1-АГ від 
04.10.2019 р..:

- Директора:
- Інженера з охорони праці:
- Відповідального за електрогосподарство.

Інструкції з охорони праці на професії й види робіт, доопрацьовані, затверджені та введені в дію 
наказом №8-ОП від 04.10.2019р.:

- № 2 ВСТУПНОГО інструктажу з питань охорони праці:
- № З з надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві:
- № 4 під час виконання робіт на висоті вище 1,3 метра:
- № 5 при використанні робіт ручним електроінструментом:
- №6 при роботах в діючих електроустановках вище 1000В:

№7 при зберіганні та транспортуванні балонів із стисненим та інертним газом. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устатковання, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні заявлених 
робіт підвищеної небезпеки є паспорти та інструкції з використання заводів виробників.

експлуатаційної документації,

Згідно наказу №9-ОП від 07.10.2019р. працівники підприємства забезпечені спецодягом, взуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме:

- драбини -  2 шт.:
- пояси лямкові -  2 шт.:
- мотузка страхувальна -  З шт.:
- каски захисні -  5 шт.:
- комбінезони -  5 шт.:
- костюм х/б - 5шт.:
- куртка робоча -  5 шт.: »-
- куртка утеплена -  5 шт.:
- рукавиці комбіновані -  5 шт.:
- окуляри захисні -  2 шт.:
- -рукавиці діелектричні -  5 шт.:
- -боти діелектричні -  5 шт.:
- -діелектричні килими -  5 шт.:
- жилети сигнальні світловідбиваючі -  5 шт.: 

попереджувальні знаки та написи -  9 шт.



7  П ідприємство забезпечене нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на 
Г^оботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Нормативно-правова документація з охорони праці. 
"а саме закони, постанови, стандарти, будівельні норми та правила, технічна документація 
підприємства знаходиться на електронних носіях та у паперовому вигляді. Матеріально технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

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.____________________________________________________

На підприємстві затверджено перелік нормативно-правових та законодавчих актів, якими 
Товариство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

№
п/

Номер та дата документу Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Постанова ВР № 2695-ХІІ 
від 14.10.92

Закон України «Про охорону праці»

2. Постанова КМУ № 1106 
від 26.10.2011 р.

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на екеплуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

3. НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»
4. Постанова КМУ№1262 від 

25.11.2009
«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 
праівників»

5. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
6. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»
7. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативно- 

правових актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
8. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці»
9. НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвардження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»

10. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»

11. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праціпід час роботи з інструментом та 
пристроями»

12. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених нафманими 
працівниками осіб з питань охорони праці»

13. НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»

14. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»

15. ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
16. Наказ МПЕ №258 від 

25.07.2006
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

17. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
18. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
19. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві»
20. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроям»
21. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт»



МІ. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює цід тиском»

f l 3 . НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»
24. ГОСТ 12.4.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
25. ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
26. ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
27. Наказ МОЗ України №246 

від 21.05.2007
«Порядок проведення медичних оглядів праівників певних 
категорій»

На Підприємстві 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. Матеріальн(^5 х.ш^дш база відповідає вимогам чинного 
Законодавства з питань охорони праці та промь

20 лютого 2020 р.

нормативно-правової та матер1альнфФ^Н1Нв9А»|9М^в''*Ано-методичного забезпечення)

Д.Є.Жданов
г- ^АУЕР  к  іі (ініціали та прізвище) 

43151343

Декларація зареєстрована у журналі 
органі Держпраці_______________ 20 р. №

’̂ господарювання у територіальному

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.
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і Управління Держпраці у Рівненській області j
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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