
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 «Комбінат 
комунальних підприємств» 35705 м. Здобунів

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,
Рівненська обл. вул. 8 Березня , 37. Код ЄДРПОУ 40490301 . Директор Бабак Людмила Василівна

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.
тел. 036-52-2-25-15 .

toykp@ukrsd.com.ua
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 е.пектронної пошти;
місце виконання робіт -Україна . Об’єкти згідно укладених договорів.

місце виконання робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткований підвишеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______________________________

Договір не укладався
(найменування страхової компанії.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці — не проводився.

Я , Бабак Людмила Василівна - директор ТзОВ «Комбінат комунальних підприємств»
(прізвише, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимога 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких роб 
підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковані 
підвивценої небезпеки:

Технічне обслуговування: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання), (п. 7 додатку 7 Порядку) ,а
саме:

-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 
частоти. (п12 додатку 6 Порядку);

-Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. ( п.З додатку 6 Порядку)



Кількість робочих місць - з 1 в тому числі— 20 на яких існує підвищений ризик винекнення 
травм.
Бава пі лприємства - це орендовані приміщення а саме 4 -  кабінети в адмінприміщені.
Загальною площею 71.15 кв. метра .Частина будівлі виробничого призначення площею 160.03 м.кв. 

які використовуються .як 1. Побутові приміщення для працівників 2. Склад матеріалів 
■3. Склад інструменту і оснастки . 4. Склад покупних виробів і комплектуючих. З.Місце

стоянки транспортних засобів.

Інші відомості — 1. Створена служба охорони праці.. Наказом №7 від 03.03.2020року обовязки
інженера з охорони праці положено на Гнезділову Ольгу Олександрівну.
Знання законодавчих актів з охорони праці,надання домедичної допомоги потерпілим ,гігієни 
праці та електробезпеки . Посв. № 3449-118\б-19 від 20.09.2019 року 
Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
Правила охорони праці під час виконання робітна висоті. Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві. Правил охорони праці під чає вантажо- розвантажувальних робіт.. Правила охорони 
праці на автотранспорті

Посв. № 3449-118\б-19 від 20.09.2019 року.

2. Затверджено. Положення про службу охорони праці.Наказ №10 від 05.04.2019 року.
3.Затверджено .. Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці 

працівників .Наказ № 11 від 05.04.2019 року
4.Наказом №8 від 10.03.2020 року створено та затверджено постійно діюча комісія з перевірки 

знань з питань охорони праці.
Голова комісії— директор Бабак Л.В. (Знання законодавчих актів з охорони праці,надання 
домедичної допомоги потерпілим ,гігієни праці та електробезпеки поев.№ 524-16\1-18 від 
09.02.2018 року
Допуск до роботи в електроустановках до 1000 В 1 V группа 
Посв.№ 16-1-18 від 11.01.2018 року.

Члени комісії - Даткун В.Б -: Головний інженер
. Знання законодавчих актів з охорони праці , надання домедичної допомоги потерпілим 
,гігієни праці та електробезпеки .
Посв. № 75-3-20 від 27.02.2020 р..
Допуск до роботи в електроустановках до 1000 В 1 V группа 
Посв.№ 16-1-18 від 11.01.2018 року.
Правила роботи з інструментом та пристроями. Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті.
Посв. № 185-11-б\2-20 від 29.02.2020 роке/
. Правила охорони праці на автотранспорті.. . Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів.
Посв. № 4873-343-19 від 02.12.2019року.
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів , піднімальних пристроїв 
і відповідного обладнання..Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. 
Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.
Поев. № 4983-157-19 від 05.12.2019 року

Гнєзділова О. О. - Інженер по охороні праці ТзОВ « Комбінат комунальних 
підприємств»
Знання законодавчих актів з охорони праці,надання домедичної допомоги потерпілим ,гігієни 
праці та електробезпеки .
Посв. № 3449-118\б-19 від 20.09.2019 року.
Правила безпеки систем газопостачання. Правила під час експлуатації обладнання, іцо працює під 
тиском. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів , піднімальних 
пристроїв і відповідного обладнання..Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт. Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. 
Посв.№3449-118\в-19 від 20.09.2019року
Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.



Правила охорони праці під час виконання робітна висоті. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.. Правила охорони 
праці на автотранспорті.
Посв. № 3449-118\б-19 від 20.09.2019 року.

З.Положення про службу ОХОРОНИ праці Товариства. Затверджене наказом № 46 від 28.11.2016 
року.
Па підприємстві ведуться журнали—
— Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
— Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
—Журнал протрколів перевірки знань у електротехнічних працівників.
—Журнал обліку протиаварійних тренувань електротехнічного персоналу.
—Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженями.

—Журнал реєстрації інструкцій.
—Журнал видачі інструкцій.

. На підприємстві з 02.01.2019 року розроблено, зареєстровано і видано в підрозділи інструкції 
по видам робіт і по професіям.

На підприємстві проводиться вступний інструктаж інженером по охороні праці згідно до 
наказу,який в установленому типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.Запис про проведення вступного інстрзчстажу робиться в журналі реєстрації 
вступного інструктажу,який зберігаєтьсяв працівника що проводить інструктаж , і в наказі про 
прийняття на роботу. Первинний , повторний , позаплановий і цільовий інструктаж проводять до 
початку роботи безпосередньо на робочому місці майстри за діючими на пі дприємстві 
інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, про проведення інструктажів та 
допуск до роботи майстрі вносять запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.

6. Наказом № 9 від 14.03.2020року обовязки відповідального за електрогосподарство положені на 
Першого заступника директора Капебу П.В. Посв. № 55 від 17 .01.2019 року Група 
допуску V до і вище 1000 в.
V. Наказом № 10 від 20.03.2020року — Затверджено Програми інструктажів для 
електротехнічного персоналу.
8. Наказом № 17 від 27.08.2019року — Затверджено перелік документів згідно вимог «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» які повинні бути на пдприємстві.
—Додаток №1 Перелік 313
—Додаток №3 Перелік робіт . що виконуються по нарядам . ропорядженням , в порядку поточної 
експлуатапії.
—Додаток №6 Перелік ручного інструменту та пристроїв.
— Додаток №10 Перелік журналів, які необхі дно вести в енергослужбі.
— Додаток №9 Перелік професій , які повинні мати І . II кваліфікаційну группу по 
електробезпепі.
9. Наказом № З від 02.03.2019року -Затверджена екплуатаційна інструкпія №3 для 
електриктромонтера з ремонту та ослуговування електроустаткування.
10. Наказом № З від 02.03.2019року -Затверджено в ТзОВ «Комбінат комунальних підприємств» 
інстркції по ОХОРОНІ праці в кількості 15 штук.

11. Наказом № 12 від 20,05.2020року затверджено списки 
—електротехнічних працівників
—осіб яким дозволено одноособовий огляд електроустановок
—осіб які мають право проводити оперативні переговори та оперативні переключення.
—осіб відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках.
—список осіб, що мають право виконувати роботи по монтажу, ремонту .реконструкції 

електроустановок і електрообладнання.
12 . Наказом № 13 від 25.05.2020 року Затверджена комісія по проведенню навчання і перевірці 
знань з ПБЕЕС . ПТЕЕС . ППБ. електротехнічного персоналу.



13. Наказом № 36 від 04.11.2016 року затверджено
—переллік ручного інструменту та пристроїв для проведення технічного обслуговування і 

ремонту електрообладнання.
—перелік засобів вимірювальної техніки для визначення стану електрообладнання, 
—перелік машин та механізмів для проведення технічного обслуговування і ремонту 

електрообладнання.
—перелік електрозахистних засобів.

Усі вище перечислені одиниці проходять згідно вимог випробування з видачею актів.
—Все що перераховано вище занесено у відповідні журнали :
—Журнал обліку і зберігання 
—Журнал протоколів випробування.
—Протоколи випробувань.

14. Наказом №7 від 03.03.2020року призначено відповідальних:
— нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання на Якимчук А.М.

Посвідчення №5000-157-19 від 05.12.2019 року.

— відповідального за утримання обладнання у справному стані на Даткун В.Б.

Посвідчення № 4983-157-19 від 05.12.2019 року.

. —відповідального за безпечне проведення робіт на Столярчук О.О..

Посвідчення №5003-157-19 від 05.12.2019 року.

15. На підприємстві ведеться журнал обліку вантажопіднімального обладнання.

16. Журнал технічних обслуговувань і ремонтів в/п обладнання.

17. Наказом №12. Від 05.04.2019 року затверджено « Положення про порядок забезпечення 

процівників спецодягом і спецвзуттям та іншими 313».

Згідно положення працівникам видається безоплатно спецодяг : костюм, берет, 

черевики на 12 місяців , Рукавиці до 1 місяця.Окуляри до зносу .

Засобам індивідуального захисту —каски в кількості 21 шт., рукавиці діелектричні 6 пар, 

калоші діелектричні 4 пари , пояса запобіжні З шт. проводяться огляди та необхідні випробування 
із занесенням у відповідні журнали.

18. Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, 

при виконанні робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки необхідних для виконання заявлених 
в Декларації робіт.

19.Наказом №32 від 08.12.2019 року положено обовязки відповідального по охороні праці під час 
експлуатації автопідйомників на Даткун В.Б. ( посв.№ 4873-343-19 від 02.12.2019 року)

Експлуатаційна документація в наявності.

Л.В.Бабак
(ініціали та прізвище) ?

І У йраалінкя у Рівненській областПСТРОВАНО І
І3 й № ,с |і^  ... '



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.


