
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 «ХОЛДИНОГОВА КОМПАНІЯ «НАДРА 
УКРАЇНИ», 34706, Україна, Рівненська область, Корецький район, село Гвіздів, вулиця 
Перемоги, будинок 2/1; код ЄДРПОУ 34652576 
Директор -  Бодров Владислав Іванович, тел. моб. +380674107613.
Місие виконання робіт за адресою: 34706, Україна, Рівненська область, Корецький район, 
село Жадків.

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 нровояився. 
Я, Бодров Владислав Іванович-директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«НАДРА УКРАЇНА» 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, додатка 6);
> роботи а колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (пункт 4, додатка 6);
^  звалювання та розпилювання блоків природного каменю Гпункт 10. додатка 6);
> роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму 

високої частоти (пункт 12. додатка 6):
^  технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

(пункт 17. додатка 6). а саме:
• вантажопідіймальних кранів та машин (пункт 10. додатка 7). а саме:

- кран мостовий електричний двобалковий. обліковий №1. заводський №401862. 1984 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР;
- кран мостовий опорний електричний однобалковий. обліковий №2. заводський № б/н. 
1986 року виготовлення, країна виробник -  СРСР;
- електротельфер Т-10532. обліковий №3. заводський № б/н (в складі крана обліковий №2). 
1983 року виготовлення, країна виробник -  Болгарія:
- кран мостовий опорний електричний однобалковий. обліковий №4. заводський № б/н. 
1985 року виготовлення, країна виробник -  СРСР:
- таль електрична ТЗ 320-51120. обліковий №5. заводський № б/н (в складі крана обліковий 
№4), 1984 року виготовлення, країна виробник -  Болгарія:
- кран козловий електричний ККТ-5-ЗК. обліковий №6. заводський № б/н. 1989 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР:
- електротельфер Т-10632. обліковий №7. заводський № 88109000 (в складі козлового крана 
ККТ-5-ЗК. обліковий №6). 1983 року виготовлення, країна виробник -  Болгарія;

• посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива (пункт 9. додатка 7). а самб:

- ресивер повітря У=20 м .̂ обліковий №11. заводський № б/н. 1986 року виготовлення, 
країна виробник -  СРСР:
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, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм, будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Кількість робочих місць: 20, на яких існує ризик виникнення травм: 12. 
Побутово-господарські приміщення -  розташовані за адресою: 34706, Україна, 
Рівненська область, Корецький район, село Жадків.



Інші відомості:
Директор ТОВ «НАДРА УКРАЇНИ» - Бодров Владислав Іванович: пройшов 

навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №155 від 06.12.2019р., посвідчення 
№ 4969-155-19; «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 на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», протокол 
№155/6 від 06.12.2019р., посвідчення № 4969-155/6-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», протокол №155/в від 06.12.2019р., посвідчення № 4969-155/в-19; 
«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», «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування електромереж на відкритих гірничих роботах», «Правил техніки 
безпеки і виробничої санітарії під час обробки природнього каменю», протокол № 155/ж 
від 06.12.2019р., посвідчення № 4969 155/ж-19.

Розроблено та затверджено наказом по ТОВ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «НАДРА 
УКРАЇНИ»:

Наказом №8/8-06/20 від 08.06.2020р. - призначено інженером з охорони праці 
Шуневича С.О., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 169 
від 16.11.2018р., посвідчення №5796-169-18.

Наказ № 8/1-06/20 від 08.06.2020р. -  Про затвердження Положення про службу охорони 
праці.

Наказ № 8/2-06/20 від 08.06.2020р. - Про затвердження Положення про систему 
управління охороною праці.

Наказ № 8/3-06/20 від 08.06.2020р. - Про затвердження Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Наказ № 8/4-06/20 від 08.06.2020р. -  Про затвердження Положення про медичний огляд 
працівників певних категорій.

Наказ № 8/5-06/20 від 08.06.2020р. -  Про затвердження Положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Наказ № 8/6-06/20 від 08.06.2020р. -Про затвердження Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту.

Наказ № 8/7-06/20 від 08.06.2020р. - Про затвердження комплексних заходів щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань працівників і аварій.

Наказ № 8/9-06/20 від 08.06.2020р. -  Про введення в дію та затвердження посадових 
інструкцій на посадових осіб та інженерно-технічних працівників.

Наказ № 3/12 від 02.12.2013р. -  Про затвердження Програми з питань охорони праці.



Наказ № 1/12 від 02.12.2013р. -  Про затвердження нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві.

Наказ № 13/12 від 02.12.2013р. -  Про затвердження Переліку робіт з підвищеної 
небезпеки.

Наказ № 8/10-06/20 від 08.06.2020р. Про затвердження переліку виробничих інструкцій 
та інструкцій з охорони праці.

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

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

Наказом № 8/8-06/20 від 08.06.2020р. створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці:

Голова комісії:
Бодров В.І. -  директор

(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №155 від 06.12.2019р., 
посвідчення № 4969-155-19; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБПА.2.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві 
«Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», протокол 
№155/6 від 06.12.2019р., посвідчення № 4969-155/6-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», протокол №155/в від 06.12.2019р., посвідчення № 4969-155/в-19; «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», 
«Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування електромереж на відкритих гірничих роботах», «Правил техніки 
безпеки і виробничої санітарії під час обробки природнього каменю», протокол № 155/ж 
від 06.12.2019р., посвідчення 1№ 4969 155/ж-19).

Члени комісії: Фоменко Р.В. -  головний інженер
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №о155 від 06.12.2019р., 
посвідчення №о 4970-155-19; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБПА.2.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві 
«Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», протокол 
№155/6 від 06.12.2019р., посвідчення № 4970-155/6-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», протокол №155/в від 06.12.2019р., посвідчення № 4970-155/в-19; «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», 
«Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів», «Правил охорони праці під час експлуатації



електроустаткування електромереж на відкритих гірничих роботах», «Правил техніки 
безпеки і виробничої санітарії під час обробки природнього каменю», протокол № 155/ж 
від 06.12.2019р., посвідчення № 4970 155/ж-19).

Бабаков Г.В. -  механік
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №155 від 06.12.2019р., 
посвідчення № 4971-155-19; «Правш охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБПА. 2.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві 
«Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», протокол 
№155/6 від 06.12.2019р., посвідчення № 4971-155/6-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», протокол №155/в від 06.12.2019р., посвідчення №4971-155/в-19; «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», 
«Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування електромереж на відкритих гірничих роботах», «Правил техніки 
безпеки і виробничої санітарії під час обробки природнього каменю», протокол № 155/ж 
від 06.12.2019р., посвідчення № 4971 155/ж-19).

Шуневич С. О. -  інженер з охорони праці
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 169 від 16.11.2018р., 
посвідчення №5796-169-18; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБПА. 3.2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», 
протокол № 169-6 від 19.12.2016р., посвідчення № 5080-169/6-16; «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол № 182 від 30.11.2018р., посвідчення №6210-182-18.)

Наказ № 8/8-06/20від 18.02.2020р. -  Призначено відповідальною особою за 
технічний стан електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  енергетика 
Овсеюкова Ю.В., група з електробезпеки -  V до і вище 1000В, протокол №12-215ЕЛ-2019 
від 06.12.2019р. (ТОВ «Юніком-Пром» чергова перевірка - 06.12.2020р.).

Наказ № 8/8-06/20 від 08.06.2020р. - Про призначення відповідальної особи за 
утриманням вантажопідіймальних кранів та машин у справному стані та за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами та машинами -  механіка Бабакова Г.В.

Наказ № 8/8-06/20 від 08.06.2020р. -  Про призначення відповідальної особи за 
здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів та машин -  головного інженера Фоменка Р.В.

Наказ № 8/8-06/20 від 08.06.2020р. -  Про призначення відповідальною особою за 
виконання робіт на висоті - головного інженера Фоменка Р.В.

Наказ № 8/8-06/20 від 08.06.2020р. - Про призначення відповідальної особи за 
утриманням у справному стані та за безпечну експлуатацію обладнання, що працює під 
тиском -  механіка Бабакова Г.В.

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 записи 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 інструктаж з охорони праці, 
додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків (протокол №2 від 
15.06.2020р.)

Наказом по підприємству призначено кваліфікований персонал з допуском до 
самостійної роботи, а саме: машиністів кранів, стропальників, слюсарі-ремонтники, 
машиніст каменерізної машини, машиніст компресорних установок.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці. Журнал обліку обладнання підвищеної небезпеки; Журнал 
періодичного огляду вантажопідіймальних кранів та машин. Оперативний журнал.

Інструктаж працівників, що виконують роботи на висоті проводиться згідно 
Інструкцій з охорони праці «Під час робіт на висоті».

Працівники підприємства пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами 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 використовується протигаз 
шланговий ПШ-1, страхувальна мотузка, шолом, спецодяг, спецвзуття відповідно і при 
виконанні зварювальних роботах: брезентовий костюм зварювальника, захисний щиток, 
шолом та шкіряні черевики зварювальника. Запобіжним поясом проведене статичне 
випробування заводом-виготовлювачем. Засоби захисту реєструються в «Журналі обліку 
видачі засобів індивідуального захисту».

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводиться 
відповідальними особами, результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального 
захисту.

В наявності є необхідні методологічні інструкції , експлуатаційна документаційна, 
паспорти та інстукції.

В паспортах обладнання підвищеної небезпеки наявні записи про проведенні 
експертні обстеження (технічні діагностування), випробування та технічні огляди. 
Працівники підприємства в повному об’ємі забезпечені нормативно-правовими актами з
питань охорони праці.

Директор ТОВ «ХОЛДИНГОВА КОМПА 
«НАДРА УКРАЇНИ»

оС 2020р.

Декларація зареєстрована 
територіальному органі Держпраці

.1. Бодровій облас
-

20^

Щ 1

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, 
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


