
Додаток 8 до Порядку (в 
редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 
лютог о 2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідріості матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Кузнецовське 
налагоджувально-монтажне управління «Електропівденмонтаж» (далі -ТОВ КНМУ «ЕПМ») 
Місцезнаходження юридичної особи: 34400. Рівненська область, м. Варані, Промзона 
Місце державної реєстрації: Виконавчий Комітет Кузнецовської Міської Ради Рівненської області 
Код згідно з ЄДРПОУ: 25321573
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: директор ТОВ КНМУ «ЕПМ» - Солтис Володимир Володимирович 
Номер телефону: (03636) 2-31-76.
Адреса електронної пошти: office@knmu.in.ua
Місце!адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна
Інформація ПРО наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди:

Страховик - ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», початок дії 00 год.ОО хв. 30.01.2020, 
закінчення дії 24год.00хв. 29.01.2021, серії 220/01 №04, №03 дата укладання 17.01.2020р.
Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони праці: на підприємстві аудит з охорони праці не 
проводився.

Я. Солтис Володимир Володимирович - директор ТОВ КНМУ «ЕПМ». цією декларацією
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: - роботи, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (п.21 додаток 6 до 
Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), помер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Па підприємстві працює 37 працівників, з них 4 осіб, на яких існує підвищений ризик виникнення травм._
КІЛЬКІСТЬ робочих М ІС Ц І., у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

В склад ТОВ КНМУ «ЕПМ» входять дільниця №2, виробнича лабораторія (електротехнічна лабораторія), які 
знаходяться в нежитловому приміщенні адміністративно-побутовій будівлі. Кожний підрозділ забезпечений 
адміністративними, побутовими, виробничими приміщеннями, та складами.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, сгруїсгурних ПІДрО-ЗЛІЛІв)

Інші відомості: Відповідальний за створення в ТОВ КНМУ «ЕПМ» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці - директор ТОВ КМУ «ЕПМ» Солтис Володимир Володимирович.
Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці в ТОВ КНМУ 
«ЕПМ»- інженер з охорони праці Шевчук Тамара Володимирівна, призначена наказом №46-ос від 14.03.2012 
року.

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

На підприємстві функціонує відділ з охорони праці, який очолює інженер з охорони праці Шевчук Тамара 
Володимирівна, робота, якого проводиться у відповідності до Положення про службу охорони праці 
07.КНМУ.ПЛ.07 та Положення про систему управління охороною праці 01.КНМУ.ПЛ.06. затверджених 
наказом №51 -он від 26.09.2019.

ішявністі> служби охорони праці.



Для перевірки знань з охорони праці та Правилах наказом №01-оп від 02.01.2020 року створено 
постійно діючі комісії:________________________________________________________________

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

1. Комісія по перевірці знань Закону України «Про охорону праці» в складі:
Голова комісії -  Солтис Володимир Володимирович, директор ТОВ КНМУ «ЕПМ»
Члени комісії -  Солодовнікова Валентина Іванівна, головний інженер

- Шевчук Тамара Володимирівна, інженер з охорони праці.
2. Комісія по перевірці знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів», «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок» в складі:
Голова комісії -  Солтис Володимир Володимирович, директор ТОВ КНМУ «ЕПМ»
Члени комісії -  Солодовнікова Валентина Іванівна, головний інженер

- Шевчук Тамара Володимирівна, інженер з охорони праці.
- Смотров Олексій Вітольдович, начальник виробничої лабораторії

3. Комісія по перевірці знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в складі:
Голова комісії -  Солтис Володимир Володимирович, директор ТОВ КНМУ «ЕПМ»
Члени комісії -  Солодовнікова Валентина Іванівна, головний інженер

- Шевчук Тамара Володимирівна, інженер з охорони праці.
- Смотров Олексій Вітольдович, начальник виробничої лабораторії

4. Комісія по перевірці знань «Правил охорони праці під час вантажно-підіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», “Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском” в складі:
Голова комісії -  Солтис Володимир Володимирович, директор ТОВ КНМУ «ЕПМ»
Члени комісії -  Солодовнікова Валентина Іванівна, головний інженер

- Шевчук Тамара Володимирівна, інженер з охорони праці.
- Смотров Олексій Вітольдович, начальник виробничої лабораторії

5. В ТОВ КНМУ «ЕПМ» створена постійно діюча комісії по перевірці знань з ДБНА 3.2.-2-2009 
наказ № 02-оп від 02.01 2020 року в складі:
Голова комісії -  Солтис Володимир Володимирович, директор ТОВ КНМУ «ЕПМ»
Члени комісії -  Солодовнікова Валентина Іванівна, головний інженер

- Шевчук Тамара Володимирівна, інженер з охорони праці.
- Смотров Олексій Вітольдович, начальник виробничої лабораторії

Голова комісії - директор підприємства Солтис Володимир Володимирович, пройшов в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр» навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці та Правилах (протокол віді5.06.2018 №75 ), Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (протокол від 02.02.2018 №12), Правил безпечної експлуатації 
електроустановок (протокол від 01.10.2018 №255), Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (протокол від 11.06.2018 №75-а). Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Правил охорони праці під час вантажно-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол від 11.06.2018 №75/6) Правил ОП під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском”(протокол від 12.04.2019 №52), ДБНА 3.2.-2-2009 ( протокол від 11.06.2018 
№75/6).

Члени комісії пройшли в ДП «Рівненський експертно-технічний центр» навчання і виявили потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці та Правилах (Інженер з охорони праці Шевчук Тамара 
Володимирівна протокол від 15.06.2018року №75, протокол від 01.10.2018 №255, протокол від
11.06.2018 №75/6, протокол від 11.06.2018 №75-а, протокол від 02.02.2018 №12, протокол від
26.09.2018 №25. Головний інженер Солодовнікова Валентина Іванівна протокол від 20.02.2020 
№17, протокол від 26.03.2018 №36/6, протокол від 01.10.2018 №255, протокол від 30.03.2018 №36, 
протокол від 30.03.2018 №36/г, протокол від 26.09.2018 №25. Начальник виробничої лабораторії



Смотров Олексій Вітольдович протокол від 20.02.2020 №17, протокол від 01.10.2018 №255, 
протокол від 05.10.2017 №129, протокол від 02.10.2018 №129/6, протокол від 05.10.2017 №129/г, 
протокол від 02.02.2018 №12, протокол від 26.09.2018 №25).

Наказом № 17-оп від 02.01.2020р. призначено осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщенням вантажів кранами: головний інженер Солодовнікова Валентина Іванівна, виконавець 
робіт Бондарук Володимир Андрійович, виконавепь робіт Березний Микола Григорович, начальник 
виробничої лабораторії Смотров Олексій Вітольдович.

Наказом №13-оп від 02.01.2020 призначено осіб відповідальних за проведення робіт на висоті 
(в т. ч. риштувань, приставних драбин та за допомогою механічних підйомників): головний інженер 
Солодовнікова Валентина Іванівна, виконавець робіт Бондарук Володимир Андрійович, виконавець 
робіт Березний Микола Григорович, начальник виробничої лабораторії Смотров Олексій 
Вітольдович, та затверджено список працівників ТОВ КНМУ“ЕПМ”, які мають право виконувати 
роботи на висоті.

Наказом №17-оп від 02.01.2020 призначено відповідального за утримання, зберігання, видачу, 
контроль такелажних засобів: виконавець робіт Березний Микола Григорович.

Весь персонал, в тому числі стропальники (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації реєстраційний №790, №788), який задіяний при виконанні робіт вказаних в п.21 
додаткуб до Порядку, має первинну фахову підготовку, атестований по електробезпеці та 
інструкціям з охорони праці і допущений до роботи.

Наявний договір про надання спецтехнікою (автогідропідйомник ВС 18) №2006-1 від 20.06.2019р., 
КП МЕМ Рівненська обл., м.Вараш, вул.Дачна,3 (техніка надається разом з обслуговуючим 
персоналом).

Наявний договір про надання послуг (автокран КС-3575А (10т)) №0301/2019 від 03.01.2019 з ПП 
«Половля» , Рівненська обл., Володимирецький район, с.Половля, вул Лесі Українки, 29А. (техніка 
надається разом з обслуговуючим персоналом).

Під час прийняття на роботу працівники підприємства проходять вступний інструктаж з охорони 
праці із внесенням записів в «Журнал вступного інструктажу», та інструктажі на робочих місцях у 
встановлені терміни, що реєструється в журналах реєстрації інструктажів з охорони праці на 
робочому місці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться після стажування, з 
внесенням відповідних записів в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці.

Навчання та інструктажі працівників проводяться відповідно до Положення з охорони праці про 
навчання і перевірку знань працівників ТОВ КНМУ «ЕПМ» з питань охорони праці, 
02.КНМУ.ПЛ.01 (введеного в дію наказом від 13.06.2017 року №34-оп), згідно до Плану -  графіка 
проведення виробничо-технічного навчання (ОН, ПТЕ, ППБ), затвердженого наказом від 02.01.2020 
року №32-оп, та інструкцій зазначених у Переліку інструкцій з охорони праці, затвердженого 
наказом №06-оп від 02.01.2020р., а саме:
- Інструкція з охорони праці для осіб відповідальних за роботу на висоті в тому числі з риштувань 
02. КНМУ.ОП.024;
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на засобах підмощування 02.КНМУ.ОП.025;
- Інструкція з охорони праці при монтажі (демонтажі) металевих рищтувань 02.КНМУ.ОП.026;
- Інструкція з охорони праці для стропальників, які обслуговують вантажопідіймальні крани 
02.КНМУ.ОП.13;
- Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують роботи з робочих платформ 
гідропідйомників та мобільних підйомників» 02. КНМУ.ОП. 14;
- Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням 

вантажів кранами 02.КНМУ.ОП.15;
- Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт підйомниками 
02.КНМУ.ОП.16;
- Інструкція з охорони праці при ручному переміщені вантажів 02.КНМУ.ОП.40;



- Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 02.КНМУ.ОП.046.

Результати перевірки знань з питань охорони праці та Правил оформлюються протоколами 
перевірки знань, із внееенням відповідних записів у посвідчення для допуеку працівників до 
виконання робіт.

Виробничий персонал зайнятий на виконання заявлених робіт, проходять інструктажі на робочих 
місцях, про що є записи в журналах встановлених форм.

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступну документацію з охорони праці:
- Положення про службу охорони праці 07.КНМУ.ПЛ.07, затверджене директором ТОВ КНМУ 

«ЕПМ» та введено в дію наказом №51-оп від 26.09.2019;
- Положення про сиетему управління охороною праці 01.КНМУ.ПЛ.06, затверджене директором 

ТОВ КНМУ «ЕПМ» та введено в дію наказом №51-он від 26.09.2019 ;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

01.КНМ.ПЛ.01, затверджене директором ТОВ КНМУ «ЕПМ» та введено в дію наказом №34-оп 
від 13.06.2017;

- Програма Пожежно-технічний мінімум, затверджена директором та погоджена начальником 
Вараеького міеького еектору ТУ ДСНЕС України 12.07.2019 та введена в дію наказом №47-оп 
від 12.07.2019.

- Посадові інструкції для всіх посадових осіб та працівників, затверджені директором ТОВ КНМУ 
«ЕПМ» та введені в дію наказом директора №5-ВТВ від 17.01.2019, Перелік поеадових 
інетрукцій зазначений в «Переліку виробничо-технічної документації» 01.КНМУ.ПД.02.

- Інетрукція відповідального за електрогоеподаретво ТОВ КНМУ «ЕПМ» 02.КНМУ.І.027, 
затверджена директором 02.01.2019 та введена в дію наказом №1-ВТВ від 02.01.2019.

- Інструкція для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів 
кранами 02.КНМУ.І.036.

- Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на висоті, та роботах, що 
виконуються за допомогою механічних підйомників 02.КНМУ.І. 035.

- Перелік робіт на висоті, які виконуються по нарядам-допускам затверджений наказом №18-ои 
від 02.01.2020.

- Перелік заеобів захисту, такелажних засобів та пристроїв при виконанні робіт на висоті, 
затверджений наказом №13-оп від 02.01.2020.

- Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, затверджений директором наказом №15-оп 
від 02.01.2020;

- Перелік машин, механізмів, уетаткування підвищеної небезпеки, затверджений директором 
наказом №15-оп від 02.01.2020;

- Перелік електроінструменту та допоміжного обладнання до нього, затверджений наказом 
№10-оп від 02.01.2020;

На підприємстві ведуться журнали:
- Журнал обліку вступних інструктажів;
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- Журнал реєстрації наряд-допусків на роботи підвищеної небезпеки;
- Журнал з перевірки знань з ОП у персоналу з І групою електробезпеки.
- Журнал обліку та зберігання 313;
- Журнал перевірки справноеті інструменту;
- Журнал обліку, перевірки і випробувань електроінетрументу та допоміжного обладнання;
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
- Журнал випробувань засобів захисту;
- Журнал реєстрації протоколів вимірювання та випробувань;
- Журнал обліку протиаварійних тренувань.
Працівники підприємства при прийнятті на роботу проходять попередній медичний огляд та 
щорічно - періодичний медичний огляд, відповідно до наказу №04-оп від 02.01.2020. Переонал
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задіяний до виконання заявлених робіт, пройшов медичний огляд, психофізіологічну експертизу, 
не має протипоказань і допущений до роботи.
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників оформлюється за 
підсумками календарного року.

Персонал, який виконує заявлені роботи, згідно наказу №13-оп від 02.01.2020р. забезпечений 
засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом, спецвзуттям (в тому числі захисні 
каски, пояс ПЛК-1 з амортизатором тип -  2).
Засоби індивідуального захисту пройшли випробування та придатні до експлуатації.

За зберігання засобів індивідуального захисту наказом № 09-оп від 02.01.2020р. призначено 
відповідальну особу - начальника виробничої лабораторії Смотрова О. В.

Наказом №25 від 02.01.2020 від створено постійно діючу комісію по проведенню випробувань 
запобіжних поясів, драбин, риштувань.__________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

ТОВ КНМУ «ЕПМ» використовує ліцензійну електронну бібліотеку нормативно-правової бази 
«ІБС.Будстандарт», а також ліцензійний сервіс «Будстандарт.online». Крім того, на підприємстві 
наявна необхідна технічна і нормативна документація, яка зазначена в «Переліку виробничо- 
технічної документації в^ТОВ КНМУ «ЕПМ» 01.КНМУ.ПД.02, «Переліку діючих нормативних 
документів» 01.Кй1ЙШН(Г^

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Володимир с о л т и с  
(ініціали та прізвище)

09 / г

-  t* L0

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктіб^ господарювання у територішьному органі 
Держпраці_______________ 20__р. № ____________________


