
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:
Т О ІЇЙ РИ еТ В О  з  ОБІШ ЕЖЕНеіО В ІД П Є В ІД А Л ЬН і СТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33000, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Щаслива, будинок 14,
ЄДРПОУ 40353624, директор Адамський Віталій Валерійович,_________
ТЄЛ.+38067-364-66-46, електронна адреса: buhgalteria@el-roi.com.ua_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти

тшя 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;
МІСТО Рівне, Рівненська область, об’єкти «Замовників», згідно укладених

договорів на території України
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткованім

підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
договір не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Адамський Віталій Валерійович директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЕЛЬ-РОЇ»
(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 підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт З, додатку 6);
(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

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

Будівель І споруд (приміщень) -  І, виробничих обєКТІВ (цехів, ДІЛЬНИЦЬ, 
структурних підрозділів) -  0,

- 33000, місто Рівне, вулиця Щаслива, будинок 14
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:buhgalteria@el-roi.com.ua


Інші відомості: 
Відповідальні особи:

• Адамський Віталій Валерійович, директор за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промилової безпеки на Товаристві,

• Теслик Сергій Миколайович, головний інженер -  за стан охорони у 
Товаристві

• Світлишин Андрій Іванович майстер - роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра; електрогосоподарство; пожежну безпеку; за видачу нарядів- 
допусків.

Директор ТОВ «ЕЛЬ-РОЇ» Адамський Віталій Валерійович, який пройшов 
навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці в Рівненській області виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №44 від 1 L09.2020, посвідчення №940-44-20.

Розроблено та затверджено наказом:

Наказ від 14 вересня 2020 року №01-ОП -  Про створення служби охорони 
праці на підприємстві і призначено її керівником головного інженера Теслика 
Сергія Миколайовича, який пройшла навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці в Рівненській області виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим , гігієни праці та електробезпеки, протокол №44 від 11.09.2020, 
посвідчення X«941-44-20.

Наказ від 14 вересня 2020 року №02-ОП - Про затвердження, розробку та 
введення в дію інструкцій з охорони праці.

На підприємстві діють наступні інструкції:
- Інструкція з охорони праці №1 під час виконання робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці №2 при роботі з ручними інструментами та 
пристроями.
- Інструкція з охорони праці №3 по наданню першої(долікарської) допомоги 
потерпілим.
- Інструкція з охорони праці Х24 з пожежної безпеки.

- Інструкція з охорони праці Х25 по безпечному веденню робіт, пов’язаних з 
використанням електрифікованого інструменту.
- Інструкція з охорони праці №6 по організації і виконанню робіт підвищеної 
небезпеки.
- Інструкція з охорони праці Х»? для електромонтера та інші.

Наказ від 14 вересня 2020 року ХоОЗ-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;



- мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці;

- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про медичний огляд працівників;
- положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвиїценою

небезпекою,
- положення про енергетичну службу та інші.
Наказ від 14 вересня 2020 року №04-ОП - Про затвердження та введення в дію
посадових інструкцій.
Наказ від 14 вересня 2020 року №05-ОП -  Про призначення відповідальної 

особи за видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наказ від 14 вересня року №06-ОП -  Про організацію безпечного ведення робіт 

підвищеної небезпеки.
Наказ від 14 вересня 2020 року №07-ОП - Про затвердження списку 

працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.
Наказ від 14 вересня 2020 року №08-ОП -  Про затвердження програми 

вступного інструктажу.
Наказ від 14 вересня 2020 року №09-ОП -  Про забезпечення працівників 

засобами індивідуального захисту та призначити відповідальною особою за 
забезпечення працівників 313 -  Адамського В. В.

Наказ від 14 вересня 2020 року №10-ОП -  Про проведення медичного огляду 
працівників і обслуговуючого персоналу ТОВ «ЕЛЬ-РОЇ».

Наказ від 14 вересня 2020 року №11-ОП - Про призначення відповідального за 
пожежну безпеку.

Наказ від 14 вересня 2020 року №12-ОП - Про призначення особи 
відповідальної за безпечне проведення робіт 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 про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації)

Наказ від 14 вересня 2020 року №13-ОП -  Про створення комісії по перевірці 
знань з питань охорони праці.

Голова комісії -Лдамський Віталій Валерійович- директор
- пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці в Рівненській області виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №940-44-20; "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 
безпеки систем газопостачання", "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", "Правил охорони праці на автотранспорті", 
протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №940-44-6/1-20.



Члени комісії:
Світлишин Андрій Іванович -  майстер

- пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці в Рівненській області виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №942-44-20; "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 
безпеки сиетем газопоетачання", "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, ш,о працює під тиском", "Правил охорони праці на автотранспорті", 
протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №942-44-6/1-20.

Теслик Сергій Миколайович- головний інженер
- пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці в Рівненській області виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №941-44-20; "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 
безпеки систем газопостачання", "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", "Правил охорони праці на автотранспорті", 
протокол №44 від 11.09.2020, посвідчення №941-44-6/1-20.

Наказ від 13 червня 2020 року №14-ОП -  Про призначення відповідальної 
особи за електрогосподарство.

Наказ від 13 червня 2020 року Х2І5-ОП - Про призначення комісії для 
перевірки знань з електробезпеки.

Персонал товариства пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил улаштування електроустановок», «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів», в комісії Управління Держпраці у Рівненській області 
протокол № 44-а/1 від 11 вересня 2020 року.

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.

Підприємство забепечене
- засобами індивідуального захисту: рукавиці комбіновані; захисні окуляри; 

захисні каски; знаки безпеки; спецодяг, страхувальна мотузка та інше;
-спецодягом, спецвзуттям: комбінезон бавовняний, черевики шкіряні.



-інструментом: набір рожкових ключів; розвідний ключ набір шестигранних 
ключів, газовий ключ;; інструмент з ізольованим покриттям(кусачки, плоскогубці, 
викрутки); молоток; зубило; рулетка; лопата; ножівка по дереву; щітка металева; 
напилки; набір мітчиків з тримачем та інше,

- інвентарем, засобами і медикаменти першої долікарської допомоги, 
протипожежними засобами та інше.

Працівники ТОВ «ЕЛЬ-РОІ» в повній мірі забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та 
мінімальних вимог безпеки і охорони праці при використанні засобів 
індивідуального захисту на робочому місці. Проходять періодичні медогляди та 
психофізіологічну експертизу.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт підвищеної 
небезпеки.

Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною 
базою. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці 
та промислової безпеки: Закон України "Про охорону праці", НПАОП 0.00-4.12-05 
"Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони 
праці", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці", НАПБ А 01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні", Наказ МОН 
України № 246 від 21.05.2007 р. "Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій", НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвипденою 
небезпекою", НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями" та інші. Нормативно-правова та 
матеріально-технічна база 
праці та промислової

___вимогам законодавства з питань охорони

(засобів індивідуального з а х и с т у А ^ і^
забезпечення)

йад'-’їфав'овбі. та матеріально-технічної бази Навчально-методичного
тШШШй
ТТ ^  'о  'iS.'

в. в. Адамський
(ініціали та прізвище)

обліку суб’єктів господарювання у
і Управління Держяраці у Рівненській області

і З.ТРЕЄСТРОВАНО !

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держпраці

------------------------------------------ і За № від. УїС.. » 2 0 ? ^

-̂-----  . . . 7/ЮПримітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом даних ̂
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.” .


