
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 
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД»

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,
34500. Рівненська обл.. Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Кулікова, буд. 6. код СДРПОУ 37012294,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Паньковець Леонід Валентинович, тел. +380362400140, електронна пошта 
bmk.zaxid@gmail.com

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; 

роботи виконуються на об’єктах замовників на території Рівненської та Одеської областей 
місце виконання робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.11.2002 року у ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД» страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами 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 не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД» Паньковець Леонід 
Валентинович,

(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:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6 Порядку); 2. роботи в 
колодязях, траншеях, котлованах (п. 8 Додатку 6 Порядку); 3. земляні роботи, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 Додатку 6 Порядку); 4. 
роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 Порядку): 5. роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. 16 Додатку 6 Порядку): 6. 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 (застосовуються) без отримання 

Кількість робочих місць 78, з них 51, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

Кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): о

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
- за видачу нарядів-допусків -  толовий інженер Терлецький Іван Олександрович (наказ № 8 від
10.02.2020 о.):
- за електрогосподарство та пожежну безпеку Товариства -  толовий інженер Терлецький Іван 
Олександрович (наказ № 11 від 10.02.2020 у.):
- за проходження медоглядів -  толовий інженер Терлецький Іван Олександрович (наказ № 9 від
10.02.2020 р .):
- за видачу та зберігання 313 у справному стані -  толовий інженер Терлецький Іван Олександрович 
(наказ № 10 від 10.02.2020 р.):
- за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 
1,3 метра: роботи в колодязях, траншеях, котлованах: 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
-  толовий інженер Терлецький Іван Олександрович (наказ № 12 від 10.02.2020 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
- Витяг з протоколу № 63-2020 від 07.02.2020 р. засідання комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області з перевірки знань нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, полсежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання 
першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОШ у директора Паньковця Леоніда 
Валентиновича, головного інженера Терлецького Івана Олександровича, інженера з охорони праці 
Орлова Дмитра Петровича, а також додатково НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроя.ми». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 28.52^1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової 
безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у головного інженера Терлецького Івана Олександровича, 
які пройшли навчання у ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» та перевірку 
знань комісією, де головував заступник начальника відділу нагляду у будівництві управління 
нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у 
Київській області Нідзвецький Степан Ярославович та брали участь головний державний інспектор 
відділу нагляду за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду в 
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській 
області Кучеренко Анатолій Олексійович, головний державний інспектор відділу нагляду на 
виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах 
підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області Лисенко Юрій Іванович.
- Витяг з протоколу № 28-2020 від 07.02.2020 р. засідання комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області з перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» в обсязі V групи з електробезпеки до та понад 1000 В у головного інженера Терлецького 
Івана Олександровича, інженера з охорони праці Орлова Дмитра Петровича, які пройшли навчання в 
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» та перевірку знань комісією, де 
головував заступник начальника відділу нагляду у будівництві управління нагляду в промисловості і 
на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області Нідзвецький 
Степан Ярославович та брали участь головний державний інспектор відділу нагляду в 
машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в"'промисловості і на об’єктах підвищеної 
небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області Човпан Максим Сергійович, 
заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищеної небезпеки Головного Управління Держпраці у Київській області Лисенко 
Василь Васильович.
- Витяг з протоколу № 28-2020 від 07.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» з перевірки знань вимог «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила улаштування електроустановок» в обсязі V групи з 
електробезпеки до та понад 1000 В у головного інженера Терлецького Івана Олександровича.



інженера з охорони праці Орлова Дмитра Петровича, які пройшли навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО- 
/ ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» та перевірку знань комісією, де головував директор ТОВ 

«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» Кулакевич Петро Семенович та брали 
участь заступник хшректора ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІЬІАТ «ВЕКТОР» Бандура 
Микола Миколайович, завідувач навчшіьної частини ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМБІНАТ «ВЕКТОР» Василега Володимир Миколайович. начальник управління 
електроенергетичного нагляду - старший державний інспектор з енергетичного нагляду Державної 
інспекції енергетичного нагляду України Клювак Володимир Анатолійович.
- Витяг з протоколу № 000-04-2020 від 31.021.2020 р. засідання комісії ТОВ «Науково-методичнний 
центр «Експерт» з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) НАПБ 
А.01-001-2015 у головного інженера Терлецького Івана Олександровича, який пройшов навчання в 
ТОВ «Науково-методичний центр «Експерт» та перевірку знань комісією, де головувала директор 
ТОВ «Науково-методичний центр «Експерт» Нікітенко Ольга Павлівна та брали участь викладачі 
ТОВ «Науково-методичний центр «Експерт» Казімко Вадим Олексійович та Бех Світлана Василівна.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
Наказом № 7 від 10.02.2020 р. створено службу з охорони праці та призначено інженера з охорони 
праці Орлова Дмитра Петровича.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Розроблені та введені в дію наказом № 4 від 10.02.2020 р. оновлені посадові інструкції:
- Посадова інструкція директора:
- Посадова інструкція головного інженера;
- Посадова інструкція інл<енера з охорони праці;
- Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство.
Розроблені та введені в дію наказом № 5 від 10.02.2020 р. оновлені інструкції з охорони праці:
- № 1 з пожежної безпеки;
- № 2 вступний інструктаж з питань охорони праці;
- № З з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;
- № 4 під час виконання робіт висотно-верхолазних:
- № 5 під час зварювальних робіт;
- № 6 під час земляних робіт:
- № 7 під час робіт в колодязях, траншеях, котлованах;
- № 8 під час робіт в електроустановках напругою понад 1000 В;
- № 9 для монтажника ЗБК;
- № 10 для електрозварника:
- № 11 для електрослюсаря.
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом № 6 від 10.02.2020 р.
Наказом № 8/1 від 10.02.2020 р. у Товаристві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників Товариства у складі директора Паньковця Леоніда 
Валентиновича, головного інженера Терлецького Івана Олександровича, інженера з охорони праці 
Орлова Дмитра Петровича.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на електроінструменти, запобіжні пояси 
(паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку випробувань засобів 
індивідуального захисту), зварювальне, інше обладнання, які застосовуються при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки.
Станом на 10.02.2020 р. використовуються наступні засоби індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі: акумуляторні лампи -  7 од., рятувальний пояс -  6 од., страхувальна мотузка -  6 од., 
вогнегасники ВП-9 (3) -  8 од., жилети сигнальні -  4 од.. касї<и захисні -  6 од., комбінезони -  6 од., 
рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні^окуляри -  5 од., пояс 
лямковий комбінований ПЛК2-М -  6 од., пояс 2 ПБ -  6 од., строп канатний 1СК2 -  6 од., аптечка 
індивідуальна -  6 од., попереджувальні знаки та написи -  5 од., драбини - 6 од., згідно Довідки від
10.02.2020 р. про наявність у Товаристві засобів індивідуального та колективного захисту та наказу 
№ 22 від 10.02.2020 р. про затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, 
що виконують роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.
До виконання робіт підвищеної небезпеки допущені працівники, які пройшли вступний і первинний 
інструктаж на робочому місці, навчання та перевірку знань, умінь та навичок та не мають медичних



протипоказань.
Під час прийому на роботу з працівниками проводиться вступний інструктаж та інструктажі з 
охорони праці на робочому місці згідно з програмою з реєстрацією їх в журналі інструктажів. На 
підприємстві затверджено порядок проведення нагзчання та перевірки знань працівників з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено нормативною та технологічною документацією і 
довідковою літературою, необхідною для виконання робіт. Обладнано кабінет для проведення 
навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено 
необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на 
обладнання та пристрої, які використаються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально- 
технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
Працівники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА 
КОМПАНІЯ «ЗАХІД» забезпечуються одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і. шкідливих виробничих факторів, у 
відповідності з вимогами, передбаченими, галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону 
праці») та забезпечують захист від можливих негативних впливів природного характеру, погодних 
умов, відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони праці

Ж
п/п

Номер
та дата документа

Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Постанова ВР України 
№2б94-ХП від 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці»

2. Постанова КМ України 
№ 1107 від 26.10.2011 р.

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

3. Постанова КМ України 
№ 1262 від 25.11.2009 р.

«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я 
працівників»

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

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

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»
7. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці»
8.

НПАОП 0.00-6.03-93
«Про порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»

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

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

11.
НПАОП 0.00-4.01-08

«Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»

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

13. - «Правила улаштування електроустановок»
14. Наказ МНЕ № 258 

від 25.07.2006 р.
«Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»

15. НПАОП 40.1.-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
16. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
17. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок»
18. ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації електричних станцій і



мереж»
19. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»
20. НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
21. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»
22. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»
23. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 

промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)
24. НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»
25. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
26. ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
27. ДК 003:2010 

від 28.07.2010 р. «Класифікатор професій»

28. Наказ МОН України № 
246 від 21.05.2007 р.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій»

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

нормативнордравової' ічноїбази навчально-методичного забезпечення)

Л.В. Паньковець 
(ініціали та прізвище)

ггДекларація зареєстрована у ж^НИЇт збліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ____________________ .

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМЖ2 48 від 07.02.2018} І Управління Держпраці у Рівненській області
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