
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 
«АРГО-С»______________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридрічної особи,
33003, м. Рівне, вул. Грушевського. 2К, ЄДРПОУ 42749465, Крохмалюк Василь Вячеславович.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
+380980571142, qwest plus@,ukr.net _____ __________________

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 Укпаїни ягідно 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 відппсодування наслідків можливої шкоди: не укладався

(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, Крохмалюк Василь Вячеславович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та злиов 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.З додатку 6 до Порядку);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо

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 -  5, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -2_____________ ________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівель та споруд (приміщень) -1_____________ _________________________________________

будівель і споруд (приміщень),

в и р о б н и ч и х  о б ’є к т ів ,  (ц е х ів , д іл ь н и ц ь . СТРУКТУРНИХ п ід р о з д іл ів )  -0__________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



^Інші відомості:
Відповідальні особи:

- Директор Крохмалюк Василь Вячеславович, наказом №4 від 15.10.2019р. призначений
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
на Підприємстві.

- Директор Крохмалюк Василь Вячеславович, наказом №4 від 15.10.2019р. призначено
відповідальною особою за електрогосподарство у Підприємстві.

- Директор Крохмалюк Василь Вячеславович, наказом №4 від 15.10.2019р. призначений
віїщовідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки у
Підприємстві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

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

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

Положення:
- про службу охорони праці, затв. наказом №5 від 15.10.2019р.;
- про порядок проведення навчання, інструктажів і перевірку знань працівників з питань 

охорони праці, стажування, дублювання і допуск до роботи, затв. наказом №10 від 
15.10.2019р.;

- про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, затв. 
наказом №17 від 15.10.2019р.;

- про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту працівників, затв. наказом №7 від 15.10.2019р.;

- про порядок проведення медичних оглядів працівників, затв. наказом №12 від 
15.10.2019р.

Накази:
- №1 від 15.10.2019р. «Про введення в дію організаційної структури та затвердження 

штату підприємства»;
- №2 від 15.10.2019р. «Про затвердження переліку нормативно-правових документів, що 

регламентують виконання робіт підвищеної небезпеки»;
- №3 від 15.10.2019р. «Про затвердження Програми первинного й вступного 

інструктажів з охорони праці для працівників підприємства»;
- №4 від 15.10.2019р. «Про призначення відповідального з ОП»;
- №5 від 15.10.2019р. «Про створення служби з охорони праці»;
- №7 від 15.10.2019р. «Про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- №8 від 15.10.2019р. «Про введення в дію інструкцій з охорони праці на професії й види 

робіт та Переліку видів робіт підвищеної небезпеки»;
- №9 від 15.10.2019р. «Про введення в дію й затвердження посадових інструкцій та 

інструкцій відповідальних осіб за роботи підвищеної небезпеки»;
- №10 від 15.10.2019р. «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»;

- №11 від 15.10.2019р. «Про введення в дію інструкцій»;
- №12 від 15.10.2019р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів на 

підприємстві»;
- №13 від 15.10.2019р. «Про призначення відповідальних з деякріх питань охорони 

праці»;
- №15 від 15.10.2019р. «Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної 

небезпеки»;



- №16 від 15.10.2019р. «Про результати атестації робочих місць за умовами праці для 
визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та 
компенсації, передбачені чинним законодавством»;

- №17 від 15.10.2019р. «Про затвердження Положення про видачу наряду-допуску на 
виконання робіт з підврпценою небезпекою».

Журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку і зберігання засобів індивідуального захисту;
- обліку засобів пожежогасіння;
- обліку нарядів допусків;
- технічного стану устатковання.

наявністю служби охорони праці.

Посадові та відповідальні особи підприємства пройшли підготовку та навчяання 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. Крохмалюк
Василь

Вячеславович

Директор тов «нвц
«Професійна безпека»

№81-470-19 від 
29.09.2019р. Загальний курс з ОП 

НПАОП 0.00-1.15-07

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

Посадові інструкції відповідальних осіб, затверджені та введені в дію наказом №9 від 
15.10.2019р.:

- Директора;
- Відповідального за охорону праці;
- Відповідального за електрогосподарство.

Інструкції з охорони праці на професії й види робіт, доопрацьовані, затверджені та введені в 
дію наказом №8 від 15.10.2019р.:

- № 2 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № З з надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;
- № 4 під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 

камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 
додатку 6 до Порядку);
№ 5 при використанні робіт ручним електроінструментом

- №6 при верхолазних роботах.
інструкцій про проведення навчання та інстрзнстажу 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 №7 від 15.10.2019р., працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального 
захисту згідно норм в повному обсязі, а саме:

- драбини -  2 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. 
жилети сигнальні світловідбиваючі -  5 шт., 
попереджувальні знаки та написи -  9 шт.

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на 
роботи 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.

В ТОВ «АРГО-С» затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони праці 
використовуються наступні закондавчі та нормативно-правові акти, а саме;

№
п/п

Номер та дата документу Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Постанова ВР № 2695-XII 
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 експлуатацію (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 
працівників»

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 ІНСТР5ЧЩІЙ 3 охорони праці»
9. НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»

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

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

12. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
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. ІШАОП 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 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»
21. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроям»
22. Ш АОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт»
23. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском»
24. НАПБА.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»
25. ГОСТ 12.4.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
26. ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
27. ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
28. Наказ МОЗ України №246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних

від 21.05.2007 категорій»

Обладнано приміщення для проведення навчання та проведення інструктажів з питань 
охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

17 березня 2020 р.

в.в. Крохмалюк
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку 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) мапшн, 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.

І Упразлікня Держпраці у Рівкекській області


