
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕІСЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПСВ ЗАХІДБУДМОНТАЖ'

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33027, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 19. офіс 608. 
ЄДРПОУ 34112733, директор Харчук Петро Федороврїч, тел. 050-910-58-52, електронна 
адреса: р8У2Ьт(@ етаі1.сот
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 попгги;
об’єкти згідно укладених договорів на території України

(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, Харчук Петро Федорович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
“ПСВ ЗАХІДБУДМОНТАЖ”
(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 піл час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатанії їзастосування) таких матттин, 
механізмів, устатковання пілвиптеної небезпеки:

^  технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: устаткування напругою понад 
1000 В (електричне устаткування електричних сташтій і мереж, технологічне електрппбпатшянняї

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

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



19 _у  т о м у  ЧИСЛІ
(кшькість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм) 

офісне приміщення розташоване за адресою:
33027. Рівненська область, місто Рівне, вулиця Данила Галицького, будинок 19, 

офіс 608
Основні структурні підрозділи: електротехнічна лабораторія, будівельна дільниця 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор ТОВ «ПСВ ЗАХІДБУДМОНТАЖ» Харчук Петро Федорович, який 

пройшов навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезцеки, цротокол № 44 від 
03,07.2020р., посвідченнях» 1149-44-20.

Розроблено та затверджено наказом:

Наказ від 19 жовтня 2018 року X» 02-ОП -  Про створення служби охорони праці на 
підприємстві і призначено її керівником інженера з охорони праці Кашталяна Анатолія 
Ростиславовича, який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол Х» 
132 від 19.09.2018., посвідчення Х» 4376-132-18.

Наказ від 01 листопада 2018 року X» ОЗ-ОП - Про затвердження, розробку та 
введення в дію інструкцій з охорони праці.

На підприємстві діють наступні інструкції:
- Інструкція з охорони праці Х» 1 по наданню першої (долікарської) допомоги 
потерпілим.
- Інструкція з охорони праці Х» 2 при користуванні електрифікованим інструментом.
- Інструкція з охорони праці Х» З при роботі з ручним інструментом.
- Інструкція з охорони праці X» 4 під час роботи на висоті з використанням спеціальних 
етра}у^вальних засобів.
- Інструкція з охорони праці Х» 5 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
- Інструкція з охорони праці Х» 6 при роботах із застосуванням драбин та стрем'янок.
- Інструкція з охорони праці Х» 7 при проведенні робіт в примішеннях базової (В 8) і 
радіорелейної етанцій (Т8).
- Інструкція з охорони праці Х» 8 при роботі з обслуговування антенно-фідерних прстроїв.
- Інструкція з охорони праці X» 10 при проведенні робіт в електроустановках
- Інструкція з охорони праці X» 11 при проведенні вимірювань працівниками 
електротехнічної лабораторії.
- Інструкція з охорони праці X» 12 про заходи пожежної безпеки та інші.

Наказ від 19 червня 2017 роїу^ Х» ОЗ-ОП -  Про затвердження нормативних 
документів з охорони праці та введено їх в дію, а саме:
- положення про службу охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці;



- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці з додатками;

- положення про розробку інетрукцій з охорони праці;
- положення про медичний огляд працівників;
- положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою,
- положення про енергетичну службу та інші.

Наказ від 6 березня 2018 року № 07-ОП - Про затвердження та введення в дію 
посадових інструкцій, а саме:

- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція головного інженера;
- посадова інструкція енергетика;
- посадова інструкція відповідальної особи за електрогосподарство та інші.

Наказ від 7 березня 2018 рої^ № 08-ОП -  Про призначення відповідальної особи за 
видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказ від 7 березня 2018 року № 09-ОП -  Про організацію безпечного ведення 
робіт підвищеної небезпеки.

Наказ від 2 квітня 2018 року № 10-ОП - Про затвердження списі^ працівників, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки.

' Наказ від 2 квітня 2018 року № 11-ОН - Наказ про організацію спеціального 
навчання з питань охорони праці црацівників товариства.

Наказ від 2 квітня 2018 року № 13-ОН -  Про затвердження програми вступного 
інструктажу.

Наказ від 4 квітня 2018 рої^ № 14-ОП -  Про затвердження програми проведення 
первинного і повторного інструктажу.

Наказ від 4 квітня 2018 рої^^ № 15-ОП -  Про забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту.

Наказ від 4 квітня 2018 року № 16-ОП -  Про проведення медичного огляду 
працівників.

(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)

Наказ від 07 липня 2020 рої^ № 03-ОН -  Про створення комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці.

Голова комісії -  Харчук П.Ф. директор (пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, протокол № 44 від 03.07.2020р., посвідчення № 1149-44-20; 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБ1ГА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорони праці і промислова безпека в будівнипдві», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних



будівельних майданчиках», протокол № 44/6 від 03.07.2020р., посвідчення № 1149-44/6- 
20; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол № 44/ж від 03.07.2020р., 
посвідчення № 1149-44/Ж-20; «Правил охорони праці на автотранспорті», протокол 
№ 44/д від 03.07.2020р., посвідчення № 1149-44/д-20 .

Члени комісії:

Ткач О.І. головний інженер проекту (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки, протокол № 37 від 30.03.2018., посвідчення № 1218-37/6-18; Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорони праці і промислова безпека в будівнипдві», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 37/в від 30.03.2018р., посвідчення 
№ 1218-37/В-18) «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил будови та безпечної 
експлуатації паровріх та водогрійних котлів», «Правил будови та безпечної експлуатації 
ліфтів», «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»).

Кашталян А.Р. інженер з охорони праці (пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни 
праці та електробезпеки, протокол № 37 від 30.03.2018., посвідчення № 1199-37-18; 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 37-6 від 26.03.2018р., посвідчення № 
1199-37/6-18; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів», протокол № 37/в від 30.03.2018р., посвідчення 
№ 1199-37/В-18) «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил будови та безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил будови та безпечної експлуатації 
ліфтів», «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», протокол № 132 від 
19.09.18.,посвідчення № 4376-132-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»).



Постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці організовує 
навчання та проводить атестацію навчених працівників у строки, передбачені планом -  
графіком та у відповідності до затверджених програм теоретичного і^рсу навчання з 
охорони праці для працівників робочих професій з урахуванням специфіки виробництва.

Наказ від 6 січня 2020 року № 02-ОП -  Про призначення відповідальної особи за 
справний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок інженера- 
енергетика Юськова Віталія Миколайовича.

Наказ від 7 липня 2020 року 03-ОП - Про призначення комісії для перевірки 
занань з електробезпеки; 

голова комісії:
Юськов В.М. -  інженер-енергетик (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в коміеії Управління Держпраці у Рівненській області з електробезпеки, 
протокол № 36 від 26.05.2020, посвідчення № 1685-54-19, V група до і виш;е 1000В), 

члени комісії;
Власюк В. В. - виконавець робіт (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області з електробезпеки, 
протокол № 40 від 16.06.2020, посвідчення № 1744-53-18, IV група до 1000В),
Кашталян А.Р. -  інженер з охорони праці (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» 

та перевірі^^ знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області з 
електробезпеки, протокол від 22.11.2018, посвідчення № 6361-139, IV група до 1000В).

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 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.

Працівники підприємства ТОВ «ПСВ ЗАХІДБУДМОНТАЖ» забезпечені 
спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному об’ємі (ізолювальні штанги, 
ізолювальні кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, пристрої для 
створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювань в 
електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів 
та ін.), діелектричні рукавички, діелектричне взуття, діелектричні килимки, ізолювальні 
підставки, ізолювальні накладки, ізолювальні ковпаки, штанги для перенесення і 
вимірювання потенціалу, сигналізатори напруги, захисні огородження переноені 
заземлення, плакати і знаки безпеки, рукавиці комбіновані, захисні каски, захисні 
окуляри, запобіжні пояси, спецодяг (комбінезони бавовняні), спецвзуття (черевики 
шкіряні), тощо). Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих 
картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту встановленої форми. Товариетво забезпечене засобами і медикаментами першої 
долікарської допомоги, протипожежними засобами, інструментом та інвентарем 
(драбини металеві, вибухозахищений світильник, ліхтарі кишенькові тощо).

Працівники товариства пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних



І/ вимог безпеки і охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці.

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

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при 
виконанні'||ЬбІт підвищеної небезпеки. Підприємство забезпечено нормативно-правовою 
та матеріаль^;Техйічною базою.
(засобів- ініїу^дуе̂ і^іоге^захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 

забезпсчев

П.Ф.Харчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області _______________ 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« ж .-  ‘  2 0 й § :ф .


