
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 «АПІС-ГРУП»_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

юр.адреса: Україна 33003, м.Рівне, вул. Гагаріна, буд. 14, кв.102. для листування: Україна 33003 
м.Рівне вул. Гагаріна 14, код ЄДРПОУ 43262755. ___________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Босик Андрій Костянтинович, тел./факс 0967587807 ______________ _

apisgroup@,ukr.net
прізвище, ім'я 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;

Місце виконання робіт: м. Рівне та Рівненська область_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/ або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування_підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
Кабінету Міністрів України №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «АПІС-ГРУП» стрхування не 
проводиться тому що 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, Босик Андрій Костянтинович_____________________________________ ____________________
(прізвище, ім'я, 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. (п.З додатку 6 до Порядку в редакції постанови

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за

Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

- Роботи в ліючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти. 
(п.12 додатку 6 до Порялку в релакпії постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. 
№207) ______________ _____________

- Монтаж, демонтаж.
ВІДПОВІДНОГО дозволу,

налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машан.
механізмів, у статкування, підвищеної небезпеки. (п.17 додатку 6 до Порядку в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від З березня 2020 р. № 207). а саме:__________________ ____________
- Устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 
технологічне облалнання). (п.7 додатку 7 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від З березня 2020 р. № 207) _____ ______ _____ _______________________________ __

Кількість робочих міспь -  5. на яких існує ризик виникнення травм -  3. ____ _



кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель І споруд (приміщень) -  1, виробничий об’єкт -  0. ДІЛЬНИЦЯ -  0, структурних підрозділів
0 .

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості;

1) Директор Босик Андрій Костянтинович - відповідальний за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки (наказ від 12.06.2020 №12).________ ______________

- посвідчення №46-3-20 (протокол №3 від 17.01.2020) пройшов навчання та перевірку татть ч
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової безпеки та гігієни пратті в 
Науково-виробничій фірмі «Оазис технолоджі».____________________ _______________________
2) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович - відповідальний за стан охорони пратті та
промислової безпеки на підприємстві Гнаказ від 12.06.2020 №14і. _________________
- посвідчення №1189-37-18 (протокол №37 від 30.03.2018Ї пройшов навчання та перевірку чнятть
дотримання вимог законодавства з питань охорони пралі, промислової безпеки та гігієни праці в 
Рівненському експертно-технічному центрі._________________________________________________
3) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович - відповідальний за дотримання пожежної
безпеки на підприємстві Гнаказ від 12.06.2020 №17)._________________________________
- посвідчення №001788 Гпротокол №5 від 16.03.2018) пройшов навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки у навчально-методичному центрі Рівненської області._________________________
4) Інженер з налагодження та випробувань Саховський Павло Володимирович - вілповідальний за
безпечне виконання робіт на висоті (наказ від 12.06.2020 №15). _________
- посвідчення №34-2-20 їпротокол №2 від 05.06.2020) пройшов навчання та перевірку знань з
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової безпеки та гігієни пралі, 
правил охорони пралі під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. 7ТБНА.3,2-2-2009 
система стандартів безпеки прані, охорони праці і промислова безпека в булівниптві в Ріненському 
навчально-методичному центрі. __________________
5) Інженер з налагодження та випробувань Саховський Павло Володимирович - віялові пальний за
безпечне виконання робіт з ручним електроінструментом ('наказ від 12.06.2020 №15).______________
- посвідчення №34-2-20 (протокол №2 від 05.06.2020) пройшов навчання та перевірку знань з
дотримання вимог законодавства з питань охорони пралі, промислової безпеки та гігієни пралі. 
правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. ДБНА.3.2- 
2-2009 система стандартів безпеки праці, охорони пралі і промислова безпека в будівництві в 
Ріненському навчально-метоличному центрі. ___________
6) Інженер з налагодження та випробувань Саховський Павло Вололимирович -  відповідальний за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці на будівельному об’єкті, за безпечне 
виконання робіт (наказ від 12.06.2020 №19).______________________ ______ ______________ ____
- посвідчення №34-2-20 (протокол №2 від 05.06.2020) пройшов навчання та перевірку знань з
дотримання вимог законодавства з питань охорони пралі, промислової безпеки та гігієни пралі, 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. ДБНА.3.2-2-2009 
система стандартів безпеки праці, охорони пралі і промислова безпека в будівництві в Ріненському 
навчально-методичному центрі._____
7) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович -  відповідальний за безпечне проведення
робіт по переміщенню вантажів кранами, змінними вантажозахоплюючими пристроями (наказ від 
12,06.2020 №20), ___________________ ______________ ________ _____________________
- посвідчення №1189-37-18. №1189-37/6-18 та №2075-63-18 (протокол №37 від 30.03.2018, протокол 
№37/6 від 26.03.2018 та протокол №63 від 21.06.2018) пройшов навчання та перевірку знань з 
дотримання вимог законодавства з питань охорони пралі, промислової безпеки та гігієни пралі в 
Рівненському експертно-технічному центрі, правил охорони пралі під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07, правил охорони пралі під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
піліймальних пристроїв та віпповідного обладнання, правил охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15. ДБНА.3.2-2-2009 система стандартів безпеки пралі.



охорони праці і промислова безпека в будівництві в Ріненському експертно-технічном\~
центрі.
8) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович - вітшовіпальний за роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти (наказ від 12.06.2020 
№21У__________________________________________________________________________________
- посвідчення №1189-37-18, №1189-37/6-18 та №5490-166-18 ('протокол №37 від 30.03.2018, протокол 
№37/6 від 26.03.2018 та протокол №96 від 11.07.20191 пройшов навчання та перевірку знань з 
дотримання вимог законодавства з питань охорони пратті, промислової безпеки та гігієни прані в 
Рівненському експертно-технічному центрі, правил охорони пратті під час роботи з інструментом та 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. пройшов навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС. ПЕЕЗ, 
ПУЕ, з отриманням V кваліфікаттійноТ групи з електробезпеки та допуском до робіт в 
електроустановках напругою до і вище 1000В. ДЕНА.3.2-2-2009 система стандартів безпеки прані, 
охорони праці і промислова безпека в булівнитттві в Ріненському експертно-технічному центрі.
9) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович - відповідальний за монтаж, демонтаж,
налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машан, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1QQQB. електричне устаткування електричних 
станцій і мереж, технологічне обладнання! /наказ від 12.06.2020 №18).________ _________________
- посвідчення №1189-37-18. №1189-37/6-18 та №5490-166-18 /протокол №37 від 30.03.2018. протокол 
№37/6 від 26.03.2018 та протокол №96 від 11.07.2019) пройшов навчання та перевірку знань з 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, „промислової безпеки та гігієни праці в 
Рівненському експертно-технічному центрі, правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. пройшов навчання та перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПЕЕЗ. 
ПУЕ. з отриманням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до робіт в 
електроустановках напругою до і вище 1000R. ,7ТБНА.3.2-2-2009 система стандартів безпеки праці, 
охорони праці і промислова безпека в будівництві в Ріненському експертно-технічному центрі.
10) Інженер з охорони праці Баранчук Андрій Миколайович - відповідальний за видачу наряд- 
допусків на роботи підвищеної небезпеки (наказ від 12.06.2020 №22).

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом керівника підприємства від 01.06.2020 №01 створено службу з охорони праці та 
призначений керівник відділу охорони праці Баранчук Андрій Миколайович, який пройшов 
навчання та перевірку знань з охорони праці в Рівненському експертно-техначному центрі та керуєця 
в своїй роботі посадовою інструкцією та «Положення про службу охорони праці ТОВ «АПІС- 
ГРУП»». Положення про службу охорони праці на ТОВ «АПІС-ГРУП» позроблено згідно вимог 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони пралі» і враховує специфіку 
виробнитттва. вил діяльності, чисельність працівників та умови пралі, визначає структуру служби, її 
чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного законодавства. 
Затверджені та введені в дію положення системи управління охороною праці, а саме: _____

• Наказ від 04.06.2020 №02 «Положення про службу охорони праці»: ______
• Наказ від 05.06.2020 №03 «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з

питань охорони праці»: __________ _________
• Наказ від 05.06.2020 №04 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
• Наказ від 09.06.2020 №06 «Положення про організацію медичних оглядів»;
• Наказ від 09.06.2020 №07 «Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників».
наявністю служби охорони праці.

На пі япригметві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №08 від 
11.06.2020р.. члени якої:
_____ - Голова комісії: Директор - Босик Андрій Костянтинович пройшов навчання та перевірку
знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової безпеки та гігієни
праці в Науково-виробничій фірмі «Оазис технолоджі» (протокол від 17.01.2020 № 3) __—__
_____ - Інженер з Охорони Праці - Баранчук Андрій Миколайович пройшов навчання та перевірку
знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової безпеки та гігієни 
праці в Рівненському експертно-технічному центрі /протокол від 30.03.2018 № 37), правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. правил охорони праці під, час роботи з 
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. ДБНА.3.2-2-2009 система стандартів безпеюи



праці, охорони праці і промислова безпека в будівництві в Ріненському експертно-технічному центрі
(протокол від 26.03.2018)______ ___________________________________ __________________
_____ - Інженер з налагодження та випробувань -  Саковський Павло Володимирович пройшов
навчання та перевірку знань з дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової 
безпеки та гігієни праці в Рівненському навчально-метоличному центрі (протокол від 05.06.2020 №
2)______________ ______________________ _____________________ _________________
_____ Комісія проводить перевірку знань з питань охорони праці у своїх працівників, що залучені до
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. Результати перевірки оформлені протоколами
відповідної форми.______________________________________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з охорони прапі: 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці з підвищеною небезпекою щоквартально, для решти решти робіт плин раз на 
шість місяців з реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці де
зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж. _______
Наказом керівника підприємства від 05.06.2020 №04 затверджені посадові інструкції на керівник
працівників товариства (директора, інженера з охорони праці, виконавця робіт). ____________
Наказом керівника підприємства від 05.06.2020 №05 затверджені та введені в дію інструкттії з
охорони праці:

№3 п і д  ч а с  РУЧНОГО п е р е м іщ е н н я  в а н т а ж у :

№4 з проведення інструктажу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу:
№5 з надання першої долікарської допомоги:
№6 про заходи пожежної безпеки для неелектотехнічного персоналу;
№7 про заходи пожежної безпеки на службових, складських, допоміжних та інтпих 
приміщеннях:

№8 при роботі на риштуванні:
№9 по безпечному веденню робіт для стропувальників які обслуговують вінтажопідіймальні 
крани:

№10 для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів 
кранами:

№11 при експлуатації ручного електроінструменту:
№12 про надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при ураженні електричним 
струмом:

№14 про заходи пожежної безпеки на будмайданчику:
№15 по використанню безлямкових запобіжних поясів:
№ 1 6  ВСТУПНОГО ін с т р у к т а ж у  з  п и т а н ь  о х о р о н и  п р а ц і:

№17 при роботах із застосування переносних драбин і драбинок:
№18 про заходи пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт:
№19 з безпечної експлуатації захисних огороджень:
№20 під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування:
№21 з питань пожеженої та техногенної безпеки і цивільного захисту:
№22 під час робіт з ручним пневматичним інструментом:
№23 під час експлуатацій подовжувачів:
№24 під час виконання електромонтажних робіт в діючих електроустановках.
№25 під час виконання монтажних робіт інструментами та пристроями та інші.

На підприємстві пронумеровані, прошнуровані та скріплені печатками такі журнали, а саме:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, розпочато 12.06.2020

року._____________________ _______________ ___________ ____________ _______ _______
• Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, розпочато 12.06.2020

року.
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, розпочато 12.06.2018 року. 
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту на робочому місці, 
розпочато 12.06.2020 року.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, розпочато 12.06.2020 
року.___________________________________________ ______________________________



Журнал обліку робіт що в и к о н у ю т ь с я  за нарядами і  розпорядженнями, розпочато 
12.06.2020 РОКУ. _______ _____________ _________ __________________________________________________________

• Журнал реєстрадії нарядів-допусків, розпочато 12.06.2020 року.
• Журнал реєстрадії інструкцій з охорони прані, розпочато 12.06.2020 року.
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, розпочато 12.06.2020 року.
• Журнал реєстрадії осіб, що потерпіли від нещасних випадків, розпочато 12.06.2020 року.
• Журнал СУМІСНИХ робіт, розпочато 12.06.2020 року.__________________ _______________

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

_____ В наявності необхідна експлуатаційна документація на облалнання, в тому числі що
використовується______при_____ виконанні______робіт пілвитттеноУ_____ небезпеки. А
саме:
паспорти та керівництво по екеплуатанії пояеів запобіжних безлямкових з ланітюговим страпом 
2ПБ2 №103097, №103154 (виробник ПромСИЗ Україна) (акт випробувіння від 05.03.2020 
року).

Працівники забезпечені відповідними заеобами захисту станом на 12.06.2020 року (комбінізон
бавовняний -  5 од., черевики шкіряні -  5 од., каски -  5 од., пояси запобіжні 
комбіновані -  5 од., окуляри захисні -  2 од., сигнальні желети -  З од., куртки на утепленій

2 од., рокавиці 
"■ підкладці

-  З од., брюкі на утепленій підкладці -  З од., напівчоботи утеплені -  З од., покажчик напруги понад 
1000 В -  1 од., покажчик напруги до 1000 В -  1 од., переносні заземлення -  1 од., діелектричні 
рукавиці -  5 од.' діелектричне в з у т т я  -  5 од., інетрумент з ізольованими рукоятками - З комплекти, 
діелектричні килимки -  з од., индивідуальні аптечки, захисні огорожі з попереджувальний написами. 
сигнальна стрічка та іншими 313 згідно мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками заеобів індивідуального захиету на робочому місці в повному обсязі.)).

Працівники ТОВ «АПІС-ГРУП» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, захисні окуляри, ліса. драбини використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.______ ______________

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
_____ Розроблені програми вступного інструктажу з питань охорони пралі для працівників ТОВ
«АПІС-ГРУП». програми первинного інструктажу з питань охорони пралі для праттівників, програма 
спеціально навчання з охорони праці за професіями, перелік програм стажування ( наказ №7 від 
05.06.2020 року).
_____ При виконанні робіт з підвищеною небезпекою працівники підприємства забезпечені
необхідною навчально-методичною літературою, законодавчими та нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, етандартами, технічною документацією, будівельними нормами та правилами.
_____ Директором ТОВ «АПІС-ГРУП» затверджений перелік нормативних документів, що
регламентують вимоги до безпечного виконання робіт, а симе:

• Закон України «Про охорону праці». __________ ____________ ________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів. устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107
(зі змінами та доповненнями)». ________________ _______________

«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами пралі», затверджений 
поетановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442. НПАОП 0.00-4.15-
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._________________ ______

«Порядок проведення медичних оглядів працівників цевних категорій», затверджений
наказом Міністеретва охорони здоров’я України від 21.05.2007 року №246.__________

ДК 003: 2010 «Класифікатор професій» затверджений Наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 року за №327.__________________________________________

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з
питань охорони праці». _____________ ____________________________________

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони пралі»._____ __



• НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова
безпека у будівництві» АЗ .2-2-2009.___________ _______________ ________

• ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».________________________
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці над час виконання робіт на висоті».
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»._____
• НПАОП 40.1-1.07-1 «Правила експлуатапіїї електрозахистних засобів». «Правила

технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила роздрібного ринку 
електричної енергії». «Правила улаштування електроустановок». ______

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
• НПАОП 45.2-3.01-04 «Норм безкоштовної видачі спецодягу спеціального взуття та

інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятих у будівельному 
виробництві».______________________ __________ ____________ ______ __

• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»._________________

^вова та матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства 
раці та промислової безпеки.__________________________________

Босик А.К. 
(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) 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.".

Управління Держпраці у Рівненській області

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
. ВІД* .

Ш


