
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 «ГРІНЕКОБУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

33001. м. Рівне, вулиця Макарова, будинок 24-А, код СДРПОУ 38822182.
Директор - Черній Мирослав Валерійович. тел. 098-449-65-36. Stograd.lawver@gmail.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

33001. місто Рівне. ВУЛИ Ц Я Драгоманова. будинок 27
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування пивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір страхування відсутній
(найменування етрахової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
- _________________________________________Добровільний аудит з охорони праці не проводився________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Черній Мирослав Валерійович - директор ТзОВ «Грінекобуд»
(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:

Експлуатація водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Котел водонагрівний опалювальний конденсаційний Logano plus GB402 -  620 кВт.. заводський 
номер 2530-957-100093-8732923574. країна походження Німеччина, рік випуску 2019.
- Котел водонагрівний опалювальний конденсаційний Logano plus GB402 -  620 кВт.. заводський 
номер 2530-957-100092-8732923574. країна походження Німеччина, рік випуску 2019.
- Котел водонагрівний опалювальний конденсаційний Logano plus GB402 -  620 кВт.. заводський 
номер 2530—957-100091 -8732923574. країна походження Німеччина, рік випуску 2019.
- Котел водонагрівний опалювальний конденсаційний Logano plus KB 372 -  200 кВт. заводський 
номер 2530-957-100148 -8732907693. країна походження Німеччина, рік випуску 2019.
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.

На підприємстві ТзОВ «Грінекобуд» кількість робочих місць - 8. в тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм -  З
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель І споруд -  1: приміщення котельні В м. Рівне, вул. Драгоманова. буд. 27.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:Stograd.lawver@gmail.com


Інші відомості

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальним за стан умов праці та безпечну ■ 
організацію праці в цілому по підприємству є директор Черній Мирослав Валерійович.
Наказом від 10.09.2020 №01-09/20 особою, відповідальною за функціонування системи управління 
охороною праці призначено спеціаліста з охорони праці Гза сумісництвом) -  виконавця 
робіт Мороза Сергія Андрійовича.
Наказом від 10.09.2020 №10-09/20 відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію котлів та систем газопостачання, димових та вентиляційних каналів призначено 
начальника котельні Денісова С.А.
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають_за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, 
організаттійно-технічнцх. санітарно-гігієнічних. соціально-економічних та лікувально- 
профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками 
вимог законів та інтттих нормативних актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві, наказом від 10.09.2020 №01-09/20 в ТОВ «Грінекобуд» створено службу охорони 
праці, обов’язки спеціаліста з охорони праці покладено (за сумісництвом) на виконавця робіт Мороза 
С.А.. який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим та електробезпеки (протокол комісії Управління 
Держпрапі у Рівненській області від 08.11.2019. посвідчення №4471-143/в-19. Службою охорони 
пратті підприємства, керуючись Положенням, розроблено та введено в дію Систему управління 
охороною праці на піяприємстві та здійснюється контроль за створенням безпечних та нешкідливих 
умов праці та за дотриманням працівниками та відповідальними особами вимог з охорони праці.

Згігтно 'ЗІ ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію 
наказом від 10.09.2020 №03-09/20 інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт підвищеної 
небезпеки, зокрема: інструкція з охорони праці №01-ОП з надання першої домедичної допомоги 
потерпілим при нещасних випадках на виробництві; інструкція з охорони праці №03-ОП для 
неелектротехнічного персоналу для отримання І групи з електробезпеки : інструкція з охорони праці 
№06-ОП при роботі з ручним електрофікованим інструментом: інструкція з охорони праці №08-ОП 
при виконанні навантажувально - розвантажувальних робіт: інструкція №07-ОП з охорони праці для 
персоналу, який обслуговує котли та котельне обладнання; і н с т р у к ц і я  №10-ОП з  охорони праці при 
експлуатації систем газопостачання та газовикорустовувального обладнання. Інструкція №12-ОП з 
експлуатації спецодягу, спецвзуттям та інших 313. способів їх регулювання (підгонки) за розміром, 
перевірки їх працездатності.

наявністю служби охорони праці, наявністю інструкцій,

На піяприємстві наявна необхідна експлуатаційна документація -  проектна документація, паспорти 
на обладнання: настанови з експлуатації заводів-виробників обладнання: виробничі інструкції для 
персоналу: оперативні схеми трубопроводів, графіки проведення оглядів, технічних обслуговувань 
та ремонтів обладнання котельні, графіки технічних оглядів та випробувань котлів, графік планового 
технічного обслуговування систем газопостачання, ведуться змінний журнал котельні, журнал 
водопідготовки.
нявнівстю експлуатаційної документації,

Згіттно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві розроблене, 
затверджене наказом від 10,09.2020 №02-09/20 та введене в дію «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», що встановлює порядок навчання, 
інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників в процесі їх 
трудової діяльності. На підприємстві організовано проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони пратті відповідальних осіб та працівників у строки, передбачені планом -  графіком та у



вілповіпності до затверджених програм теоретичного курсу навчання з охорони праці. План-графіки 
проведення навчання оприлюднюються роботодавцем.

В ТзОВ «Грінекобуд» наказом по підприємству від 10.09.2020 №02-09/20 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, у складі: голова комісії - директор Черній М.В., пройшов 
навчання у ТОВ «Оазис Енерджі» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області, у т.ч. Закону України «Про охорону праці», який пройшов 
навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни прані, надання домедичної 
допомоги потерпілим та електробезпеки (протокол від 17.07.2020 №33. посвідчення №669-33-20): 
члени комісії: відповідальний за охорону прані Мороз С.А. який пройшов навчання у ТОВ «Оазис 
Енерджі» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, у т.ч. з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті, з 
НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН А.3.2-2-2009 з 
НПАОП 0.00- 1.81-Г8' «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол від 08.11.2019 
№143/в. посвідчення № 4458143в-19) та начальник котельні Денисов С.А. який пройшов навчання у 
ТОВ «Оазис Енерджі» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, у т.ч. з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті, з НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН 
А.3.2-2-2009 з НПАОП 0.00- 1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол від
08.11.2019 №143/в. посвідчення № 4458149в-19).

При прийомі на роботу спеціалістом з охорони праці Морозом С.А. усім працівникам проводиться 
вступний інструктаж з охорони праці за розробленою, затвердженою наказом по підприємству від
10.09.2020 №02-09/20 та введеною в дію «Програмою вступного інструктажу». Проведення 
інструктажів реєструється в Журналі реєстрації вступного інструктажу. Перед допуском до 
самостійної роботи та періодично, в процесі трудової діяльності, начальником котельні Денисовим 
С.А. працівникам проводяться інструктажі з питань охорони прані на робочому місці за 
розробленими, затвердженими наказом від 10.09.2020 №03-09/20 та введеними в дію інструкціями з 
охорони праці. Проведення первинного, періодичного, позапланового та цільового інструктажів 
реєструється в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті. Перед 
ДОПУСКОМ до самостійної роботи новоприйнятим працівникам проводиться стажування протягом на 
менше 5 змін. Перед допуском до самостійної роботи та періодично (не рідше 1 разу на рік) 
працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та 
перевірку знань з питань охорони прані. З персоналом котельні періодично проводяться 
протиаварійні тренування.

Про Проведення навчання з питань охорони праці інструктажу

Згідно С Т .8  Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому М ІС Ц І» працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечуються 
необхілним спецодягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
вілповілно до НПАОП 0.00-3.07- 09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
ВЗУТТЯ та інших засобів інливілуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості», а саме: спецодяг, захисні окуляри, рукавиці комбіновані, каски захисні, в холодну 
пору року -  додатково костюмом утепленим. Якість спецодягу, спенвзуття та 313. що видається 
праттівникам. перевіряється на відповідність стандартам ШСТУ). Облік видачі та повернення 
працівниками спецодягу, спенвзуття та 313 здійснюється за встановленими особистими картками. 
В котельні також наявні аптечка першої допомоги, сигналізатор контролю мікроконцентрацій 
чадного газу та контролю довибухових концентрацій природного газу, вогнегасники, для запобігання 
враження працівників електричним струмом наявні діелектричні килимки, електромережа обладнана 
пристроями захисного автоматичного вимикання живлення (ПЗВ).



Згідно СТ.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затвердженого Наказом МОЗ від 21.05.2007 року № 246. працівники 
під час прийняття на роботу і періодично (не рідше 1 разу на 2 роки) проходять медичні огляди. 
Згідно СТ.5 Закону України «Про охорону праці» працівники пройшли психофізіологічну експертизу.

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наступні нормативно-правові акти та інша 
необхідна документація з охорони прані: Положення про систему управління охороною праці; 
Положення про службу охорони прані: Положення про газову службу; Положення про порядок 
проведення навчання з питань охорони прані: Положення про організацію попереднього та 
періодичних медичних оглядів: Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці 
посадових осіб; Програма щорічного спеціального навчання з питань охорони прані; Програма 
вступного інструктажу: Інструкції з охорони прані по професіям та видам робіт: Посадові інструкції 
відповідальних осіб; Виробнича інструкція персоналу котельні: Інструкція з ведення водно-хімічного 
режиму; Інструкція з експлуатації установки для докотлової обробки води з режимними картами: 
Журнал нагляду за технічним станом обладнання: Ремонтні журнали: Змінні журнали котельні. 
Журнал обліку видачі наряд-допусків: Журнал реестрапії інструкцій з охорони праці: Журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві. Журнал реєстрації вступного інструктажу. 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони на робочому місці. Журнал реєстрації інструктажів 
з питань пожежної безпеки. Плакати з охорони праці та пожежної безпеки.

Працівники забезпечені необхідними побутовими та санітарно-гігієнічними приміщеннями.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення відповідає 
вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки пш  виконанні робіт.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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-•/r̂ • (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_________ _ 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) мащин, 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, —------ ----

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}
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