
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 
ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО РІВНЕЕЛЕКТРОМОНТАЖ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33024., Рівненська область, місто Рівне, вулиня Соборна, будинок 364 В. ЄДРПОУ 
39216252. директор БОЙКО ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ (згідно статуту), телефон 0505969182

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 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. Бойко Яків Васильович директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-
монтажне підприємство «Рівнеелектромонтаж»____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця)

пією 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 експлуатапії (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
> Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, саме: 

устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станпій і 
мереж):

1. Апарат випробувальний АИИ-70м, заводський №2384, 1989 року виготовлення, країна 
виробник СРСР;

2. Випробувальна установка ИМ-60-2, заводський №0130, 2004 року виготовлення, країна 
виробник Україна;

3. Випробувальна установка ВУ ЕЗЗ, інвентарний №0216, 2015 року виготовлення, країна 
виробник Україна;

4. Апарат для випробування трансформаторного масла АИМ-90, заводський №356, 1990 року
виготовлення, країна виробник СРСР; *

5. Апарат випробувальний діодний ВТЕ-70/50Д, заводський №251018, 2018 року виготовлення, 
країна виробник Україна.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)



та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, д 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримані 
відповідного дозволу

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

офісне приміщення розташоване за адресою:
- 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 364 В

виробниче приміщення розташоване за адресою:
- 33024. Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 364 В

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості;
Директор ТОВ «ПМП «Рівнеелектромонтаж» Бойко Яків Васильович, який пройшов 

навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області; законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 25.06.2020р, посвідчення № 523- 
27-20, дійене до 25.06.2023р; «Правил охорони праці під чає 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 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці 
на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №523-27-6-20, дійене до 25.06.2023р.
Розроблено та затверджено наказом:

Наказ від 29 липня 2020 року № 01-ОП -  Про етворення служби охорони праці на 
підприємстві і призначено її керівником головного інженера Щучика В.О, який пройшов 
навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 25.06.2020р, посвідчення № 546- 
27-20, дійсне до 25.06.2023р; «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 
охорони праці цід чає екеплуатації обладнання, що працює цід тиском», «Правил охорони праці 
на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №546-27-6-20, дійсне до 25.06.2023р.; «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», протокол № 27- 
в від 25.06.2020р, посвідчення №546-27-в-20, дійсне до 25.06.2023р.

Наказ від 29 липня 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 про заходи пожежної безпеки.
- Інструкція з охорони праці №2 по наданню першої (долікарської) допомоги потерпілим.
- Інетрукція з охорони праці №3 з загальних питань по охороні праці для працівників.
- Інструкція з охорони праці №4 по загальній електробезпеці.
- Інструкція з охорони праці №5 виконання робіт на висоті. *
- Інструкція з охорони праці №6 під час робіт інструментами та пристроями.
- Інструкція з охорони праці №7 під час ручного переміщення вантажів.
- Інструкція з охорони праці №8 під час роботи на комп’ютері.

Наказ від 29 липня 2020 року № 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;
- цоложення цро 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;
- цоложення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про медичний огляд працівників;
- положення про видачу наряд-допусісу на виконання робіт з підвищеною небезпекою,
- положення про енергетичну службу та інші.
Наказ від 29 липня 2020 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 начальника ЕТЛ;
- посадова інструкція відповідальної особи за електрогосподарство та інші.

Наказ від 29 липня 2020 року № 09-ОП -  Про призначення відповідальної особи за видачу 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Згідно наказу відповідальним за 
видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки призначено директора Бойко 
Я.В., (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 
25.06.2020р, посвідчення № 523-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «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 охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №523-27-6-20, дійсне 
до 25.06.2023р; 5 група з електробезпеки в електроустановках напругою до і вище 1000 В, 
протокол перевірки знань №27а від 25.06.2020 року, посвідчення №634-23-20).

Наказ від 29 липня 2020 року № 10-ОП -  Про організацію безпечного ведення робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказ від 29 липня 2020 року № 06-ОП - Про призначення відповідальної особи за 
електрогосподарство.
Наказ від 29 липня 2020 року № 08-ОП -  Про призначення відповідальної особи за справний 
стан і безпечну експлуатацію обладнання.
Згідно наказів №06-ОП, №08-ОП від 29.07.2020р відповідальною особою за електрогосподарство 
та справний стан і безпечну експлуатацію обладнання призначено начальника ЕТЛ Еуляра О.С. 
(пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 25.06.2020р, 
посвідчення № 526-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та приетроями», «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 охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
«Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №526-27-6-20, дійсне 
до 25.06.2023р; «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», протокол № 27-в від 25.06.2020р, посвідчення №526-27-в-20, дійсне до 
25.06.2023р.; 5 група з електробезпеки в електроустановках напругою до і вище 1000 В, протокол 
перевірки знань №27а від 25.06.2020 року, посвідчення №526-27-а-20.



Наказ від 29 липня 2020 року № 11-ОП -  Про затвердження програми вступного 
інструктажу.

Наказ від 29 липня 2020 року № 12-ОП -  Про затвердження програми проведення 
первинного і повторного інструктажу з охорони праці.

Наказ від 29 липня 2020 року № 13-ОП -  Про організацію спеціального навчання і перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці.

Наказ від 29 липня 2020 року №14-ОП -  Про забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту.

Наказ від 29 липня 2020 року №15-ОП -  Про проведення медичного огляду.

(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 29 липня 2020 року № 04-ОП -  Про створення комісії по перевірці знань з 
питань охорони праці.
Голова комісії:

Бойко Я.В. -  директор (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 
25.06.2020р, посвідчення № 523-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «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 охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №523-27-6-20, дійсне 
до'25.06.2023р.
Члени комісії:

Щучик В.О. -  головний інженер (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в коміеії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з 
хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол № 27 від 25.06.2020р, посвідчення № 546-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «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 охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №546- 
27-6-20, дійсне до 25.06.2023р.; «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», протокол № 27-в від 25.06.2020р, посвідчення №546-27-в- 
20, дійсне до 25.06.2023р.

Гуляр О.С. -  начальник ЕТЛ (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з 
хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол № 27 від 25.06.2020р, посвідчення № 526-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «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 охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р, посвідчення №526- 
27-6-20, дійсне до 25.06.2023р; «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», протокол № 27-в від 25.06.2020р, посвідчення №526-27-в- 
20, дійсне до 25.06.2023р.

Наказ від 29 липня 2020 року № 05-ОП -  Про призначення комісії для перевірки занань з 
електробезпеки:
Голова комісії:

Бойко Я.В. -  директор (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 27 від 
25.06.2020р, посвідчення № 523-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил улаштування електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів», 5 
група з електробезпеки в електроустановках напругою до і вигце 1000 В, протокол перевірки 
знань №27а від 25.06.2020 року, посвідчення №634-23-20.
Члени комісії:

Гуляр О.С. -  начальник ЕТЛ (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил улаштування електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних 
засобів», 5 група з електробезпеки в електроустановках напругою до і виїце 1000 В, протокол 
перевірки знань №27а від 25.06.2020 року, посвідчення №526-27-а-20.

Щучик В.О. -  головний інженер (пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з 
хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол № 27 від 25.06.2020р, посвідчення № 546-27-20, дійсне до 25.06.2023р; «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів», 5 група з електробезпеки в електроустановках напругою до і випі;е 
1000 В, протокол перевірки знань №27-а від 25.06.2020 року, посвідчення №546-27-а-20.

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. Журнал обліку захисних засобів. Журнал обліку електроінструменту, 
оперативний журнал та інші.

На підприємстві затверджено список електротехнічних працівників; список осіб, які 
можуть призначатися відповідальними особами; перелік робіт, які можуть виконуватися за 
нарядом і за розпорядженням; затверджено перелік робіт, які проводяться в порядку поточної 
експлуатації.

Працівникам забезпечено перевірку знань працівників у встановлені строки згідно вимог 
ПБЕЕС, ПТЕЕС та діючого законодавства; результати перевірки знань з ПБЕЕС фіксуються в 
журналі, сторінки якого пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному об’ємі (рукавиці комбіновані, захисні каски, захисні окуляри, знаки безпеки, 
запобіжний пояс, шумозахисні навушники, протигази, віброзахисні рукавиці, респіратори, 
спецодяг (комбінезони бавовняні), спецвзуття (черевики шкіряні) тощо).

Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку 
спеціального одягу, спеціального взуття, захисні окуляри, распіратори, наущники та інших 
засобів індивідуального захисту встановленої форми. Підприємство забезпечене засобами і 
медикаментами першої долікарської допомоги, протипожежними засобами, інструментом та 
інвентарем (драбини металеві, вибухозахищений світильник, ліхтарі кишенькові тощо).



Електрозахисним засобам проведене своєчасне випробування, наявні протоколи 
випробування.

Працівників підприємтсва пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних 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 засобів індивідуального захисту.

В наявності технічні паспорти та відповідна експлуатаційна документація на устатковання 
підвищеної небезпеки, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт з підвищеною 
небезпекою.

Устаткуванню підвищеної небезпеки в повному обсязі проведені вимірювання та 
випробування, наявні протоколи випробування.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки. Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально- 
технічною базою.
(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази Навчально-методичного 

забезпечення)

Я.В. Бойко 
(ініціали та прізвище)
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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.”.


