
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКХ\РАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГОТОПКОМПЛЕКТ" ГТОВ "ЕЬТЕРГОТОПКОМПЛЕКТ")_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 34, 
квартира 107: 39337740: Директор - ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ; тел. 
0969996363; е t k(@ukr.net_______________________
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 замовників згідно укладених договорів, Україна
(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, Директор - ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ_____________________
(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 чає виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застоеування) таких машин.
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Роботи в шурфах, траншеях;

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
п ідземн их комун ІКСІ цій;
Зварювальні роботи

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)

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



офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 33027., Рівненська обл., 
місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 34, квартира 107_____________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор - ІЛЬЇН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, який пройшов навчання в 
ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23 від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил ОП 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил безпеки систем 
газопостачання» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 
23-6 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів , 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Правил 
охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового 
різання металів», «Правил охорони праці під час зварювання металів» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 41-6 від 28.08.2020 .

Розроблено та затверджено наказом:
Наказ №11 від 31.08.2020р. «Про призначення інженера з охорони праці». 

Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Вашкевич 
А.А., яка пройшла навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявила потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол № 23 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис- 
технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-6 від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» в комісії управління Держпраці в



Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ 
«Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів», 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» в комісії управління
Держпраці в Рівненській області, протокол № 41-6 від 28.08.2020.

Наказ №2 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Програми вступного
інструктажу з питань охорони праці».

Наказ №3 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Програми щорічного
навчання з охорони праці, нормативно-правовим актам, виробничої санітарії, 
гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму та професійним 
захворюванням працівників».

Наказ №4 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту»,

Наказ №5 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Правил внутрішнього
розпорядку для робітників і службовців».

Наказ №6 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Наказ №7 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Положення про розробку 
інструкцій з ОП».

Наказ №8 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Положення про службу 
охорони праці».

Наказ №9 від 31.08.2020р. «Про затвердження «Положення про систему 
управління охороною праці».

Наказ №10 від 31.08.2020р. «Про затвердження переліку інструкцій з 
охорони праці»:

-  №1 під час виконання робіт в осінньо-зимовий період;
- №2 під час робіт з інструментами та пристроями;
-  №3 під час виконання газонебезпечних робіт;
- №4 для електрика-монтажника;

№ 5 надання першої долікарської допомоги.
- № 6 електрогазозварника,
- Мя 7 при робота в шурфах, траншеях;
- N9 8 при роботі на висоті.

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

- Наказ №13 від 01.09.2020р. «Про створення комісії з перевірки знань з питань 
охороріи праці» створено комісію з перевірки знань, в складі:



Голова комісії: Ільїн О.М, -  директор
(пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол № 23 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис- 
технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-6 від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ 
«Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів», 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол № 41-6 від 28.08.2020);
Члени комісії: Дроган В .В. -  комерційний директор
(пройшла навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі»і виявила потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол № 23 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис- 
технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-6 від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ 
«Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час



газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів», 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол № 41-6 від 28.08.2020);
_____________ Вашкевич А.А. -  бухгалтер
(пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол № 23 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис- 
технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-6 від 28.05.2020; 
пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ 
«Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів», 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол № 41-6 від 28.08.2020

Наказ №14 від 01.09.2020р. «Про призначення відповідальних осіб». 
Відповідальною особою за справний стан зварювального обладнання та за 
безпечне виконання зварювальних робіт призначений комерційний директор 
Дроган В.В., який пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі»і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 23 від 28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ 
«Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «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. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві», «Правил ОП під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в 
комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 23-6 від 
28.05.2020; пройшов навчання в ТзОВ «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних



пристроїв і відповідного обладнання». «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» в комісії управління Держпрані в 
Рівненській області, протокол № 23-в від 28.05.2020: пройшов навчання в ТзОВ «Оазис- 
технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час газоелектричного, 
контактного, кисневого та плазмового різання металів». «Правил охорони праці під час 
зварювання металів» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 
41-6 від 28.08.2020.

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 робочорму смісці. 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 реєстрації наряд-допусків на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою.

Працівники ТОВ «ЕНЕРГОТОПКОМПЛЕКТ» забезпечені епецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному об’ємі. Видача працівникам і повернення ними 313 
обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття, та 
інших заеобів індивідуального захисту встановленої форми.

Працівники ТОВ «ЕНЕРГОТОПКОМПЛЕКТ» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям. касками, рукавицями, захисними щитками та іншими заеобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних вимог безхпеки і охорони 
праці при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому міеці.

В наявності є необхідні інструкції з охорони праці, експлуатаційна документаційна. 
сертифікати відповідності (на резервуари та паливороздавальні колонки), паспорти та 
інстукції на обладнання автозаправної контейнерної автоматичної станції.

Роботи підвищеної небезпеки виконуються під керівництвом атестованих фахівців.
Працівники товаритсва в повному об’ємі забежеченні нормативно -  правовими 

актами з питань охорони праці.
(засобів індивідуального захисту, нормативно 

навчально-методичного забезпечення)

Директор 
ТОВ «ЕНЕРГОТОПКОМПЛЕКТ»

І
лз2£рДП 20 сТс р.

ехнічної бази

льїн О.М.
‘али та прізвище)

ОФ _
Декларація з4реєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ______________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.".

; Упоае-йнья Держпраці у Рівненській області 
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