
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:

ЗАРІЧНЕНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАТИВНА ШЛЯХО-
БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ №6

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34000, Рівненська область. Зарічненський район, селище міського типу Зарічне, вулиця
Привокзальна, будинок 12А, ЄДРПОУ 04541129, начальник Пюро Володимир_______
Йосипович._____ ТЄЛ.+38066-044-51-36 електронна адреса: vladimirpioro@qmail.com____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;
об’єкти згідно укладених договорів на території України

(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:

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, Пюро Володимир Йосипович начальник ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ МІЖГОСПОДАРСЬКОЇ 
КООПЕРАТИВНО ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ №6______________________
(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 (пункт З, додатку 6):
> роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованахїпункт 5, додатку 6):
> земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій чи під водою (пункт 6. додатку 6):
> роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 

підйомників (пункт 21, додатку 6):
> зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин 

(пункт 22, додатку 6)
(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

mailto:vladimirpioro@qmail.com


у  т о м у  ЧИСЛІ
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 34000, Рівненська обл.. Зарічненський 
район, смт. Зарічне. вул.Привокзальна, буд.12А.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Начальник ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ МІЖГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАТИВНО ШЛЯХО- 

БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ №6 Пюро Володимир Йосипович, який пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол № 163/2 від 26Л 1.2018р., посвідчення № 6120-163/2-18.

Розроблено та затверджено наказом:
Наказ від 22.01.2020р. №01-ОН -  Про створення служби охорони праці і призначено її 

керівником інженера з охорони праці Полюховича С. М., який пройшов навчання в ТОВ 
«Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 30 від 15.11.2019р., 
посвідчення №707-30-19.

Наказ від 22.01.2020р № 04-ОП. -  Про затвердження нормативних документів з охорони 
праці та введено їх в дію, а саме:

- положення про службу охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці;
- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з 

додатками;
- мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 

індивідуального захисту на робочому місці;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про медичний огляд працівників;
- положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою,
- положення про енергетичну службу.
Наказ від 22.01.2020р. №02-ОП - Про затвердження, розробку та введення в дію інструкцій з 

охорони праці.
На підприємстві діють наступні інструкції:
Інструкція з охоророни праці №1 про заходи пожежної безпеки..
Інструкція з охорони праці №2 по наданню першої(долікарської) допомоги потерпілим.
Інструкція з охорони праці №3 з загальних питань по охороні праці для працівників.
Інструкція з охорони праці№4 по загальній електробезпеці.
Інструкція з охорони праці №5 для працівника, який здійснює нагляд за дотриманням та 

безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, машин та підіймальних пристроїв та 
відповідного обладнання.

Інструкція з охорони праці № 6 під час роботи з електроінструментом.
Інструкція з охорони праці №7 виконання робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці №8 для стропальника.
Інструкція з охорони праці №9 при роботі з ручними інструментами та пристроями.
Інструкція з охорони праці №10 під час ручного переміщення вантажів
Інструкція з охорони праці №11 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Інструкція з охорони праці №12 з огляду і норм бракування знімних 

вантажозахоплюючих пристроїв.
Інструкція з охорони праці №13 під час роботи на комп’ютері.
Інструкція з охорони праці №14 під час виконання земляних робіт .
Інструкція з охорони праці №15 під час робіт в закритих просторах.



Наказ від 22.01.2020р. №23-ОП - Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки.
Наказ від 22.01.2020р. №22-ОП - Про перелік обладнання підвищеної небезпеки.
Наказ від 22.01.2020р. №19-ОП - Про затвердження списку працівників, які виконують 

роботи підвищеної небезпеки.
Наказ від 22.01.2020р. №07-ОП -  Про призначення відповідальної особи за видачу нарядів- 

допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наказ від 22.01.2020р. № 16-ОП - Про організацію безпечного проведення робіт підвищеної 

небезпеки.
Наказ від 22.01.2020р. №13-ОП - Про призначення відповідального за справний стан та 

збереження електроінструменту.
Наказ від 22.01.2020р. №15-ОП -  Про допуск до самостійної роботи обслуговуючого та 

ремонтного персоналу підприємства ШБД-6.
Наказ від 22.01.2020р.№ -  Про затвердження програми проведення первинного і повторного
інструктажу.
Наказ від 22.01.2020року №10-ОП -  Про затвердження програми вступного інструктажу.
Наказ від 22.01.2020р. №03-ОП - Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій.
Наказ від 22.01.2020р. №08-ОП -  Про проходження медичного огляду працівниками 

підприємства ШБД-6.
Наказ від 22.01.2020р. №09-ОП -  Про забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту та призначити відповідальною особою за забезпечення працівників 313 - заступника 
начальника Мересьєва О.І..

Наказ від 22.01.2020р. №18-ОП - Наказ про організацію спеціального навчання з питань 
охорони праці працівників ШБД-6 затверджено 22.01.2020р.

План -  графік навчання з охорони праці працівників ШБД-6 у 2020р., затверджений 
начальником ШБД-6 22.01.2020р.

Наказ від 22.01.2020р. №12-ОП - Про призначення відповідального за пожежну безпеку в 
ШБД-6.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій цро цроведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, ексцлуатаційної документації)

Наказ від 22.01.2020р. №05-ОП -  Про створення комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці.

Голова комісії -  Пюро Володимир Йосипович - начальник

-пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 163/2 від 26.11.2018р., 
посвідчення № 6120-163/2-18; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА. 3.2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правил безпеки еистем газопостачання», «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», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол №163-д від 26.11.2018р., посвідчення №6120-163-д-18;

- пройшов навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІИ ФІРМІ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області з «Правил охорони 
праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
«Правил охорони -праці під час експлуатації вантажно-розвантажувальних робіт» протокол 
від 15.11.2019 р. №31-6 ,посвідчення №742-31-6-19.



- пройшов навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІИ ФІРМІ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖЬ 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області з «Правил охорони 
праці під час під час експлуатації великотонажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» 
протокол від 15.11.2019 №31-д, посвідчення № 742-31-д-19.

Члени комісії:

Мересьєв Олексій Ігорович - заступник начальника
- пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим , гігієни праці та електробезпеки, протокол №163/2 від 26.11.2018., 
посвідчення №6119-163/2-18; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДЕНА.3.2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, іцо працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажоцідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол №163-д від 26.11.2018р., посвідчення № 6119-163-Д-18;

- пройшов навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області з «Правил охорони 
праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
«Правил охорони -праці під час експлуатації вантажно-розвантажувальних робіт» протокол 
від 15.11.2019 р. №31-6 ,посвідчення №742-31-6-19.

- пройшов навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: з «Правил охорони 
праці під час під час експлуатації великотонажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» 
протокол від 15.11.2019 №31-д, посвідчення № 737-31-Д-19.

Полюхович Сергій Миколайович - інженер з охорони прані
- пройшов навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 

та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол №30 від 15.11.2019р., посвідчення №707-30-19», «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова 
безпека в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, іцо працює під тиском», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
протокол №30-6 від 15.11.2019р., посвідчення № 707-30-6-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правил охорони праці цід час ексцлуатації навантажувачів», 
протокол №30-в від 15.11.2019р., посвідчення №707-30-в-19»; «Правил охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під 
час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», протокол № 30-г від 
15.11.2019 р., посвідчення № 707-30-Г-19 .

Наказ від 22.01.2020р. №17-ОП - Про призначення відповідальної особи за утриманням 
технологічних транспортних засобів у справному стані та за безпечне проведення робіт 
технологічними транспортними засобами -  заступника начальника Мересьєва Олексія 
Ігоровича, який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпрапі у Рівненській області: «Правил охорони праці під час експлуатації



навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» протокол 
№31-6 від 15.11.2019р., посвідчення№ 737-31-6-19.

Наказ від 22.01.2020р. №14-ОП - Про призначення відповідальної особи за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, підйомника та відповідного обладнання -  
заступника начальника Мересьєва О. І., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держнраці у Рівненській області: «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол 
№163-д від 26.11.2018р., посвідчення № 6119-163-Д-18.

Наказ від 22.01.2020р. №24-ОП -  Про призначення особи відповідальної за проведення 
робіт на висоті; робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; земляних роботах, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під 
водою; зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин -  
заступника начальника Мересьєва Олексія Ігоровича, який пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» в комісії Управління Держнраці у Рівненській області: «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова 
безпека в будівництві», протокол №163-д від 26.11.2018р., посвідчення № 6119-163-Д-18; в ТОВ 
НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» в комісії Управління Держнраці у Рівненській області з «Правил 
охорони праці під час під час експлуатації великотонажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» 
протокол №31-д від 15.11.2019, посвідчення № 737-31-Д-19..

Наказ від 22.01.2020р. -  Про призначення відповідальної особи за технічний стан 
електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  заступника начальника Мересьєва О.І., 
протокол № 31-а від 15.11.2019р., посвідчення № 737-31-а-19 (ТОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» , чергова перевірка - 15.11.2020р.).

Наказ від 22.01.2020р. №20-ОП -  Про створення комісії по перевірці знань з питань 
електробезпеки.

Голова комісії: Пюро В.Й.-начальник;
Члени комісії: Мересьєв О.І. -заступник начальника;

Полюхович С.М. -інженер з охорони праці.

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 відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці 
на робочому місці.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій 
з охорони праці, Журнал періодичного ог.ляду технологічних транспортних засобів.

Працівники підприємства ШБД-6 забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному об’ємі (рукавиці комбіновані, захисні каски, захисні окуляри, знаки безпеки, 
запобіжний пояс, шумозахисні навушники, протигази, віброзахисні рукавиці, респіратори, 
спецодяг (комбінезони бавовняні), спецвзуття (черевики шкіряні) тощо). Видача працівникам і 
повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального 
взуття, захисні окуляри, распіратори, наушники та інших засобів індивідуального захисту 
встановленої форми. Підприємство забезпечене засобами і медикаментами першої долікарської 
допомоги, протипожежними засобами, інструментом та інвентарем (драбини металеві, 
вибухозахищений світильник, ліхтарі кишенькові тощо).

Працівників підприємтсва пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки і 
охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці.

Щоденний огляд перед використання засобів захисту проводиться відповідальними 
особами, результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального захисту.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у 
Рівненській області
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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.” .


