
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 
«ВІНАРТ ТРЕЙД»: код згідно з ЄДРПОУ: 41538218: місцезнаходження: 33023. Рівненська 
обл.. м.Рівне, вул. Соломії Круніельнинької. буд. 77 А: керівник -  директор Гоч Олександр 
Васильович: тел. +380679965598: адреса електронної пошти: 7Hochl9867@ukr.net
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 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 виданиіі, місце 
проживання, реестраційііий номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса

електронної пошти;
На об’єктах замовників на території України згідно укладених договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосуваїшя) 
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, помер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гоч Олександр Васильович
(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 
підвишеної небезпеки:

Роботи, що виконуються иа висоті иоиад 1,3 метра (п.З додатку 6 до Порядку);

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, когловаиах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (гі.5 додатку 6 до 
Порядку);

Зварювальні роботи (п.15 додатку 6 до Порядку);

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників (п.21 додатку 6 до Порядку);

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п.22 
додатку 6 до Порядку);

Газонолум’яні роботи (п.25 додатку 6 до Порядку).
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(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які екенлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу.
Робочих місць -  17. в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 13

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівель та споруд (приміщень) -  1: виробничих об’єктів, (цехів, дільниць, структурних

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
підрозділів) - 1

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Відповідальні особи;

На підставі статті 13 Закону України «Про охорону праці», для створення на робочому 
місці в кожному структурному підрозділі умов праці, відповідно до вимог нормативно-правових 
актів, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 
праці, для усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, 
наказом №13 від 06.02.2020р. відповідальним за загальне керівництво системою управління 
охорони праці призначено директора Гоча Олександра Васильовича, який пройшов відповідне 
навчання.

Наказом №4 від 06.02.2020р. інженером з охорони праці призначено Новака М.В., в 
обов’язки якого входить облік, зберігання, внесення змін та видача нормативно-технічної 
документації, організація інструктажів, спеціального навчання та перевірка знань у працівників з 
охорони праці й пожежної безпеки на підприємстві.

Відповідно до п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
особою, відповідальною за технічний стан електрогосподарства та його безпечну експлуатацію, 
енергозбереження, справність і зберігання електроінструменту наказом №11 від 06.02.2020р. 
призначено інженера з охорони праці Новака М.В. (4 кваліфікаційна група з електробезпеки). 
Згідно вимог НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» відповідальною особою за збереження, безпечну експлуатацію, утримання в 
справному технічному стані та видачу електроінструменту, пневмоіиструменту, слюсарного 
інструменту на об'єктах будівництва підприємства призначено майстра Мурзу О.С.

Для додержання відповідного порядку під час виконання робіт, що декларуються, та 
дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці для запобігання 
нещасних випадків наказом №11 від 06.02.2020р. призначено:

- за виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах) майстра Мурзу О.С.;
- за виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників -  монтажника Назарчука С.М.;
- відповідальною особою за організацію і безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу, 
демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин та на висоті, в тому числі з 
риштувань та помостів - директора Гоча О.В.;
- відповідальним за справний стан і огляд риштувань та помостів під час експлуатації на об'єктах 
будівництва - - майстра Мурзу О.С.;
- відповідальною особою за справний стан, зберігання, щоденний огляд при експлуатації 
запобіжних засобів - майстра Мурзу О.С.

Відповідальній особі .доручено оглядати риштування та помости у встановлені терміни з 
занесенням результатів огляду у «Журналі приймання та огляду риштувань та помостів», 
результати щоденного огляду, експлуатації та зберігання запобіжних поясів записувати в «Журнал 
обліку, зберігання і випробувань засобів захисту».

Відповідальному за електрогосподарство Новаку М.В, доручено при встановленні 
металевих та дерев'яних риштувань на відкритому повітрі улаштувати їх грозозахисним 
пристроєм, а металічні риштування - заземлити. Комісія зобов’язана перед введенням в



експлуатаціро, у відповідності з інструкцією з експлуатації, провести перевірку та випробовування 
риштувань згідно діючих стандартів зі складанням акту випробовування.

З метою забезпечення якісного збереження, безпечної експлуатації, технічно справний стан 
та дотримання вимог чинного законодавства електрогазозварника Якимця Р.П. після проходження 
відповідного навчання призначено відповідальним за зберігання, справний технічний стан, 
безпечну експлуатацію зварювального, газополум'яного і газорізального обладнання, справний 
технічний стан і безпечну експлуатацію балонів із зрідженими та стисненими газами, їх видачу та 
облік, організацію постачання та ведення журналу обліку а також за безпечне виконання 
зварювальних та газополум'яних робіт на об'єктах будівництва товариства.

Для безпечного виконання робіт, під час яких можлива дія небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників, та робіт, пов’язаних з підвищеним виробничим ризиком, відповідальність за 
допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки працівників, які пройшли навчання і перевірку 
знань, та проведення інструктажів і оформлення нарядів-допусків при їх виконанні, наказом №17 
від 06.02.2020р. покладено на майстра Мурзу О.С.

На період відсутності відповідального працівника, виконання його обов’язків у 
встановленому порядку окремим наказом покладається на особу, яка пройшла відповідне 
навчання і замінила його на посаді.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

З метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності на 
виконання вимог ч.2 ст. 1.3, ч.І ст. 1.5 Закону України «Про охорону праці» наказом №5 від 
06.02.2020р. у ТОВ «ВІНАРТ 'ГРЕЙД» створено службу охорони праці, функції якої покладено на 
інженера з охорони праці Новака М.В., який пройшов відповідне навчання з питань охорони праці, 
електробезпеки і пожежної безпеки.

Наказом №6 від 06.02.2020р. на підприємстві створена система управління охороною праці 
(СУОП), розроблені та введені в дію положення з охорони праці, створені відповідні служби, в 
тому числі і служба охорони праці, на яку покладені обов’язки щодо організаційно-методичного 
керівництва діяльністю з питань охорони праці, підготовки з цих питань управлінських рішень та 
організації контролю за їх реалізацією.

Наказом №14 від 06.02.2020р. з числа інженерно-технічних працівників створено постійно- 
діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД», 
члени якої пройшли відповідне навчання, відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону 
праці» та п. 3.10 «Типовоі'о положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005р. №15 
НПАОН 0.00-4.12-05. До складу комісії підприємства залучаються страхові експерти з охорони 
праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі охорони 
праці.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію наступні накази, положення та журнали: 

Положення:
- про службу охорони праці, затверджене наказом №5 від 06.02.2020р.;
- про систему управління охороною праці, затверджене наказом №6 від 06.02.2020р.;
- про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, 
затверджене наказом №10 від 06.02.2020р.;
- про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, затверджене 
наказом №17 від 06.02.2020р.;



-про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, затверджене наказом №7 від 06.02.2020р.;
-про порядок проведення медичних оглядів працівників, затверджене наказом №12 від
06.02.2020р.

Накази:
-№1 від 06.02.2020р. «Про введення в дію організаційної структури ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД»; 
-№2 від 06.02.2020р. «Про затвердження переліку нормативно-правових документів, що 
регламентують виконання робіт підвищеної небезпеки»;
-№3 від 06.02.2020р. «Про затвердження Програми первинного й вступного інструктажів з 
охорони праці для працівників»;
- №4 від 06.02.2020р. «Про призначення інженера з ОП» (Новака М.В.);
-№5 від 06.02.2020р. «Про створення служби з охорони праці й затвердження і введення в 
дію «Положення про службу охорони праці»;
-№6 від 06.02.2020р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про систему 
управління охороною праці»;
-№7 від 06.02.2020р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»;
-№8 від 06.02.2020р. «Про затвердження і введення в дію інструкцій з охорони праці на 
професії й види робіт та Переліку робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на 
підприємстві»;
-№9 від 06.02.2020р. «Про введення в дію й затвердження посадових інструкцій та 
інструкцій відповідальних осіб за роботи підвищеної небезпеки»;
-№10 від 06.02.2020р. «Про введення в дію Тематичного плану і Програми навчання 
посадових осіб й спеціалістів з питань охорони праці та «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
-№ 11 від 06.02.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що виконуються на підприємстві, та безпечну експлуатацію обладнання 
підвищеної небезпеки»;
-№12 від 06.02.2020р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД»;
-№13 від 06.02.2020р. «Про призначення відповідальних з питань охорони пращ»;
-№14 від 06.02.2020р. «Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»;
-№15 від 06.02.2020р. «Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної небезпеки»; 
-№16 від 06.02.2020р. «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці для 
визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, 
передбачені чинним законодавством»;
-№17 від 06.02.2020р. «Про затвердження «Положення про видачу наряду-допуску на 
виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Журнали:
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці па підприємстві;
- протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- обліку, зберігання і випробувань засобів захисту;
- обліку неіцасних випадків;
- обліку засобів пожежогасіння;
- обліку нарядів допусків;
- технічного стану ус таткування;
- обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та прис'іроїв;
- приймання та огляду риінтувань і помостів.



Посадові та відповідальні особи підприємства мають фахову освіту, відповідну 
кваліфікацію і пройшли підготовку та навчання у навчальних центрах та в комісіях підприємства

№
з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, професія Правила

1. Гоч О.В. Директор Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12

2. Новак М.В. Інженер 3 ОП

Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.71-13 
НПАОП 0.00-1.75-15 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-1.81-18 
НПАОП 0.00-1.80-18 

4 кваліфікаційна група з 
електробезпеки

3. Мурза О.С. Майстер

Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.71-13 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-5.11-85 

4 кваліфікаційна група з 
електробезпеки 

Безпечні методи і прийоми 
виконання робіт в межах 

посадової інструкції

4. Якимець Р.П. Електрогазозварник

НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 0.00-1.81-18 

НПАОП 28.52-1.31-13 
НПАОП 0.00-1.16-96 

3 кваліфікаційна група з 
електробезпеки 

Безпечні методи і прийоми 
виконання робіт в межах 

посадової інструкції

5. Назарчук С.М. Монтажник

НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.71-13 
НПАОП 0.00-1.80-18 

Безпечні методи і прийоми 
виконання робіт в межах 

посадової інструкції
Роботи підвищеної небезпеки, що декларуються, виконуються персоналом, який пройшов 

відповідне навчання, має відповідну кваліфікацію, досвід у їх виконанні та відповідний допуск на 
підставі прохо/іжєння навчання і перевірки знань законодавчих та нормативно-правових 
документів з охорони праці, виробничих інструкцій, заключення попереднього (періодичного) 
медичного огляду, профілактичного наркологічного огляду і обов’язкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів працівників (наказ №1.5 від 06.02.2020р).

Посадові та робочі інструкції відповідальних осіб, затверджені і введені в дію наказом №9 
від 06.02.2020р., в тому числі:

- директора;
- інженера з охорони праці;



- осоои, відповідальної за електрогосподарство;
- майстра;
- електрогазозварника;
- монтажника.

Інструкції з охорони праці на професії й види робіт, які розроблені згідно вимог НПАОП
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджені та введені в дію 
наказом №8 від 06.02.2020р.в т.ч.:

- про заходи пожежної безпеки;
- з електробезпеки;
- з надання першої долікарської допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків;
- під час експлуатації балонів із стисненими і зрідженими газами;
- під час роботи з ручними інструментами та пристроями;
- при роботі з електрифікованими інструментами;
- особи, відповідальної за електрогосподарство;
- при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;
- під час ручного переміщення вантажів;
- під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних 
засобів;

під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- під час виконання робіт на риштуваннях та помостах;
- з безпечного ведення робіт, пов’язаних з монтажем та демонтажем будівельних 
риштувань;
- при роботах із застосуванням драбин;
- при монтажі, демонтажі будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
- для газозварника і газорізальника;
- для електрозварника ручного зварювання.

На підприємстві затверджені Тематичний план і Програма навчання посадових осіб і 
спеціалістів з питань охорони праці (наказ №10 від 06.02.2020р.), Переліки питань первинного і 
вступного інструктажу (наказ №3 від 06.02.2020р.), План-графік проведення навчання з охорони 
праці, безпечного виконання окремих видів робіт та пожежної безпеки для відповідальних осіб, 
План-графік проведення навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 
небезпекою.

Перевірка знань з охорони праці та проведення вступного, первинного, повторного, 
позапланового та цільового інструктажів організована відповідно до затвердженого директором 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників», яке розроблене на основі Типового.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на 
вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Вступний інструктаж з наступною реєстрацією у журналі реєстрації вступного інструктажу 
з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або 
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за 
діючими інструкціями з охорони праці відповідно до посадових (робочих) обов’язків та робіт, які 
виконує працівник до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим 
працівником, з працівником перед виконанням нової для нього роботи або відрядженим 
працівником іншого підприємства.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим 
працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом 
переліку питань первинного інструктажу в терміни, які визначені діючими нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше;

- з працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або де є потреба у 
професійному доборі 1 раз на 6 .місяці;

- для решти працівників -  1 раз на рік.



Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим 
працівником або з групою працівників одного фаху при;

- введенні в дію нових або переглянутих нормативно -  правових актів з охорони праці, а 
також при внесенні змін та доповнень до них;

- заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших 
факторів, то  впливають на стан охорони праці;

- порушеннях працівниками вимог нормативно -- правових актів з охорони праці, то  
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів -  для робіт з 
підвищеною небезпекою, а для решти робіт -- понад 60 днів.

Цільовий інструктаж із занесенням результатів до наряду-допуску проводиться з 
працівниками індивідуально або з групою працівників при:

- ліквідації аварії або стихійного лиха;
- проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ 

або розпорядження.
На підприємстві розроблені тестові білети за професіями з перевірки знань з питань 

охорони праці.
Виконання робіт підвищеної ііебезпеки не допускається без проведення інструктажів у 

відповідності з інструкціями з охорони праці, перелік яких затверджений наказом №8 від 
06.02.2020р., згідно нумерації за професіями, що складаються з п'яти розділів, а саме: «Загальні 
положення», «Вимоги безпеки перед початком роботи», «Вимоги безпеки під час виконання 
роботи», «Вимоги безпеки після закінчення роботи», «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».

Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, робочі місця забезпечені 
кресленнями, оперативними схемами, розрахунками, комплектами виробничих, технологічних 
інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

На технологічне устатковаиня із запасними частинами та комплектуючими до нього, 
обладнання та пристрої, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки, наявна 
необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва, настанови з експлуатації, журнали 
з експлуатації, креслення, розрахунки, технічні умови, інструкції, довідкова інформація про 
характер та режими роботи, документація на ремонт, схеми відключення обладнання від діючих 
агрегатів із зазначенням місць роз'ємів тощо), видана фірмами - виробниками.

Будівельно-монтажні роботи передбачено виконувати при наявності проекту виконання 
робіт (ПВР) та технологічних карт на види робіт розроблених відповідно до вимог НПАОП 45.2- 
7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), додатку Ж ДБН 
А.3.1-5-2016 «Орі'анізація будівельного виробництва», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» тощо.

Під час виконання зварювальних та газополум’яних робіт використовуються наступне 
обладнання: пальник ручний газоповітряний; різак ручний для кисневої різки; редуктор балонний 
одноступеневий для газополум'яного обладнання пропановий; редуктор балонний одноступеиевий 
для газополум'яного обладнання кисневий; гумовотканеві рукави тощо, на яке наявні паспорти, 
гарантійні талони та інструкції з безпечної експлуатації. Обладнання пройшло відповідну 
періодичну перевірку із занесенням до журналу обліку. Постачання балонів із газом здійсшоється 
згідно угоди зі спецішіізованою організацією. Підприємство має спеціально обладнані металеві 
ящики, у якттх на будівельних майданчиках на відкритому повітрі зберігаються зазначені газові 
балони з навернутими ковпаками, захищені навісом від опадів та сонячних променів. Порожні 
балони зберігаються окремо від наповнених. Ягцики зачиняються на замки.

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «В1НАРТ ТРЕЙД», 
які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені сертифікованими засобами



індивідуального й колективного захисту, спецодягом та спецвзуттям згідно діючих галузевих 
норм, «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (НГІАОГІ 0.00-7.17-18), затверджених Наказом 
Міністерства соціальної політики України 29.11.2018р №1804 у відповідності до умов 
колективного договору (наказ №7 від 06.02.2020р.): куртка робоча, напівкомбінезон робочий, 
чоботи робочі, рукавиці комбіновані, каски захисні, окуляри захисні, протигази, окуляри 
зварювальні, гциток зварювальний, рукавиці брезентові, рукавиці бавовняні з брезентовим 
надолонником, респіратор протипиловий, чоботи гумові, рукавички гумові, пояс запобіжний 
лямковий, пояс запобіжний безлямковий, строп канатний, строп ланцюговий, карабін, драбини, 
попереджувальні знаки та написи, сигнальні жилети, сигнальна огороджувальна стрічка, 
газоаналізатор, засоби зв'язку, аптечка першої долікарської допомоги тощо. Цим же наказом 
затверджено склад комісії з приймання і перевірки 313, шо надходять на підприємство.

засобів індивідуального захисту.

Для реалізації технологічних процесів при виконанні робіт підвищеної небезпеки створена 
матеріально-технічна база, накопичена необхідна нормативно-правова, технологічна база та 
навчально-методичне забезпечення (закони, постанови, стандарти, правила, норми, технологічні 
карти, інструкції, креслення, схеми тош,о).

При проведенні навчання, перевірці знань, проведенні інструктажів з охорони праці 
використовуються наступні закондавчі та нормативно-правові акти, наявні на підприємстві, а 
саме:
1. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями) №2694-ХП від 
14.10.1992р.
2. Постанова КМУ №1 107 від 26.10.2011р. «Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та па експлуатацію (застосування) машин, механіз.мів, 
устатковання підвищеної небезпеки».
3. Постанова КМУ №337 від 17.04.2019р. «Про затвердження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
4. Постанови КМУ №270 від 22.03.2001р. «Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків невиробничого характеру».
5. ДБН А.3.2-2-2009 (ППАОП 4.5.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
6. ППАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з 
питань охорони праці».
7. ППАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
8. ППАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
9. І4ПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників».
10. ППАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнаиггя працівниками».
11. ППАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту 
органів дихання».
12. ППАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
13. ППАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском».
14. ППАОП 28.52-1.31 13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
15. ППАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
16. ППАОП 0.00-5.1 1-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт».
17. ППАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних присіроїв і відповідного обладнання».
18. ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».



9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».
20. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
21. НП.АОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
22. НП.ЛОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці».
23. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці».
24. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила улаштування електроустановок.
НАПБ А.01.001-2015р. «Правила пожеленої безпеки в Україні».
ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій».
Підприємство забезпечене офісними, складськими та виробничими приміщеннями, які 

обладнані всіма необхідними інженерними комунікаціями.
У ТОВ «В1НАРТ ТРЕИД» обладнано приміщення для проведення навчання та інструктажів 

з питань охорони праці, яке забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками на електронних та паперових носіях.

Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
забезпечує дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, під час 
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах), зварювальних робіт, робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів 
та будівельних піхійомників, робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення 
їх аварійних частин та газонолум’яних робіт, що декларуються.

25.
26.
27.
28.
29.
3 0 .

31.
32.
33.

нормативно-правом технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Гоч
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі'ббліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці______________  __ 20__ р. № ____________________ .

Примітки: 1. Фізичіга 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 
паспор'ї і.
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