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Додаток 8 до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
З березня 2020 р. №207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ ТАС-БУД», 34550, Україна, 
Рівненська область, Сарненський район, селище міського типу Клесів, вулиця Свободи, 
будинок 12, квартира 21; 41641950.
Директор- Тарасюк Андрій Степанович, тел. моб. +380950504222.
Місив виконання робіт за адресою: об’єкти згідно договорів укладених на території 
України

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не укладався.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився. 
Я, Тарасюк Андрій Степанович -  директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПОЛІССЯ ТАС-БУД» цією Декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; 
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій;
технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме: устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, 
сортування та збагачення корисних копалин у нерудній промисловості: 
роботи із збагачування корисних копалин.

(пункти 3; 5; 6; 17; 26 додатку 6 постанови Кабінету Міністрів України від З 
березня 2020 року № 207 ).
Кількість робочих місць: 21, на яких існує ризик виникнення травм: 8. 
Побутово-господарські приміщення -  розташовані за адресою: 34550, Україна, 
Рівненська область, Сарненський район, селище міського типу Клесів, вулиця 
Вишнева 20.
Інші відомості:
Директор ТОВ «ПОЛІССЯ ТАС-БУД»- Тарасюк Андрій Степанович: пройшов 

навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 12 
від 26.07.2019р., посвідчення № 296-12-19; «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. Охорони праці і промислова безпека 
в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол № 12-6 від 26.07.2019р., посвідчення № 296-12-6-19; «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил з охорони праці під час
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експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів 
під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», протокол № 12-в від 
26.07.2019р., посвідчення № 296 12-В-19.

Наказом по підприємству № 01-ОП від 18.03.2020 р. призначено інженера з охорони 
праці Твердого П.І., пройшов навчання та перевірку знань в комісії Українському центрі 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 
Державного агентства лісових ресурсів України: законів , підзаконних, міжгалузевих 
нормативно -  правових актів та галузевих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим та дій в 
надзвичайних ситуаціях на виробництві, протокол № 15 від 05.07.2019р., посвідчення 
№13904.

Наказом по підприємству №04-ОП від 18.03.2020 р. затверджено Положення про 
службу охорони праці; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці; Положення про систему управління охороною праці (СУОП); 
Положення про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці; Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки.

Створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення 
конкретних питань безпечного виконання робіт з охорони праці.

Наказом № 05-ОП від 18.03.2020 р. створена комісія для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці:

Голова комісії:
Тарасюк А.С. -  директор

(пройшов навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів 
з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол № 12 від 26.07.2019р., посвідчення № 296-12-19; «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. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол М  12-6 від 26.07.2019р., посвідчення № 296-12-6-19; «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил з охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», протокол № 12-в 
від 26.07.2019р., посвідчення № 296 12-в-19).

Члени комісії: ДуОпч С./. -  механік
(пройшов навчання в ТОВ «Науково — виробнича фірма «ОАЗИС 

ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: 
законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки, протокол № 12 від 26.07.2019р., посвідчення № 279-12-19; «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.



Охорони праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках», протокол № 12-6 від 26.07.2019р., посвідчення № 
279-12-6-19; «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил з 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», 
«Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», 
протокол № 12-в від 26.07.2019р., посвідчення № 279 12-в-19).

Твердий П.І. -  інженер з охорони праці 
(пройшов навчання та перевірку знань в комісії Українському центрі 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 
Державного агентства лісових ресурсів України: законів, підзаконних, міжгалузевих 
нормативно -  правових актів та галузевих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим та дій в 
надзвичайних ситуаціях на виробництві, протокол № 15 від 05.07.2019р., посвідчення № 
13904; пройшов навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖ1» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: «Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил з охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», протокол № 12-в від 
26.07.2019р., посвідчення № 297 12-в-19; «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. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», протокол № 36 від 13.12.2019р.).

Наказ № 06-ОП від 18.02.2020р. -  Призначено відповідальною особою за технічний 
стан електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  механіка Дудича С.І., група з 
електробезпеки -  III до 1000 В, протокол №12-а від 26.07.2019р., посвідчення № 279-12-а- 
19 (ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» чергова перевірка - 
2б.07.2020р.).

Наказом по підприємству № 20-ОП від 18.03.2020р. призначено відповідальним за: 
безпечне виконання будівельно-монтажних робіт; утримання в справному стані та безпечну 
експлуатацію технологічних транспортних засобів; відповідальним за організацію і 
безпечне виконання робіт на висоті; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах -  
механіка Дудича С.І., який пройшов навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
«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. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
протокол № 12-6 від 26.07.2019р., посвідчення № 279-12-6-19; «Правил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правил з охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», протокол № 12-в від 
26.07.2019р., посвідчення № 279 12-В-19.
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Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони праці 
та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому місці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться 
після стажування та перевірки знань, про що є відповідні запиеи в Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Працівники товариства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
безпечних методів праці в комісії підприємства в об’ємі, передбаченому тематичними 
планами і програмами спеціального навчання, а також інетруктаж з охорони праці, 
додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків (протокол №1-ОП від 
20.03.2020 р.)

Згідно наказу № ОЗ-ОП від 18.03.2020р.затверджено, введено в дію інетрукції з 
охорони праці по професіях та видах робіт, які діють на підприємстві: з правил пожежної 
безпеки, з загальних питань по охороні праці для працівників, з загальних питань 
електробезпеки, для гірника 2-го розряду, для машиніета екскаватора, бульдозера. Під час 
роботи з ручним електрифікованим інетрументом, під чає робіт у оеінньо-зимовий період, 
для еортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів, з надання першої (долікареької) 
допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві, з правил протипожежного 
режиму, при роботі з риштувань та мостів, при виконанні земляних робіт, під чає вантажо- 
розвантажувальних робіт вручну та вантажопідіймальними механізмами, під час роботи на 
висоті, слюсаря-ремонтника, для працівника відповідального за електрогосподарство, по 
безпечному веденню робіт, пов’язаних з викориетанням електрифікованого інетрументу, 
для працівника відповідального за безпечне проведення робіт з вантажопідіймальними 
кранами, під чає виконання робіт з підйомників ат колиеок для підіймання людей, під чає 
робіт з ручними інетрументами та пристроями, під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт, для працівника відповідального за утримання 
вантажопідіймальних кранів, машин та обладнання та інші.

Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнали обліку видачі 
інструкцій з охорони праці.

Інструктаж працівників, що виконують роботи на висоті проводиться згідно 
Інструкцій з охорони праці №16 «Під час робіт на висоті».

Працівники підприємства пройшли медогляд та пеихофізіологічну екепертизу, а 
також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими заеобами індивідуального згідно 
галузевих норм та мінімальних вимог безпеки і охорони праці при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

Персонал забезпечений захисними засобами згідно вимог НПАОП 00.0-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» є в наявності засоби 
індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси запобіжні, каски, 
огородження), знаки безпеки, при роботі в колодязях викориетовується протигаз 
шланговий ПШ-1, етрахувальна мотузка, шолом, епецодяг, епецвзуття відповідно і при 
виконанні зварювальних роботах: брезентовий коетюм зварюваііьника, захиений щиток, 
шолом та шкіряні черевики зварювальника. Запобіжним пояеом проведене етатичне 
випробування заводом-виготовлювачем. Заеоби захисту реєструються в «Журналі обліку 
видачі засобів індивідуального захисту».

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводиться 
відповідальними особами, результати огляду заноеятьея в журнал заеобів індивідуального 
захиету.
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в  наявності є необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Працівники підприємства в повному об’ємі забезпечені нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці.

Директор ТОВ «ПОЛІССЯ ТАС-БУД»
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Примітки: 1. Фізична особа-підприємецв садм підписом надає згоду на оброби 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової карти 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


