
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідиості матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕРА БУД ШВЕСТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна. 33013, Рівненська обл.. м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 5, офіс 503. ЄДРПОУ 40379600 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Климчук Микола Ігорович, тел. +380683590137. e-mail zahidservis.rivne@,gmail.com 
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;

на об'єктах замовників, згідно укладених договорів
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 договір не укладався. Згідно додатку 1 
до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності субєктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна вілповілно по постанови Кабінету Міністрів 
України № 1788 від 16.11.2002 року у ТОВ «АЛЬТЕРА БУД ШВЕСТ» страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв’язку з тим, що суб’єкт господарювання 
не є об’єктом підвищеної небезпеки

(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, Климчук Микола Ігорович
(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, устатковаккя 
підвищеної небезпеки: *

1. Роботи, що викoн^тoтьcя на висоті понад 1.3 метра (п. З Додатка 6 Порядку);
2 . Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 6 Додатка 6 Порядку):
3. Зварювальні роботи (п. 15 Додатка 6 Порядку):



Ч. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 21 
ШКа 6 Порядку):

(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.
Кількість робочих місць 17. V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 10 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
Будівель і споруд (приміщень) - L виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «АЛЬТЕРА БУД ІНВЕСТ» Климчук Микола Ігорович, головний інженер Бабчанік 
Василь Вікторович пройшли навчання: в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 
«ВЕКТОР» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області згідно: 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання 
першої домедичної допомоги потерпілим V разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОЩ, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислової безпеки у будівництві» ШБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». НПАОП Q.QQ-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з 
протоколу № 170-2020 від 10.04.2020 рЛ. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок» в обсязі IV групи з електробезпеки до 1000 В в комісіях Головного управління 
Держпраці у Київській області та ГОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАГ «ВЕКГОР» 
(витяг з протоколу j4o 90--202Q від 10.04.2020), а також навчання та перевірку знань в комісії ГОВ 
«КОНСУЛЬГАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЩ» згідно правил пожежної безпеки 
(пожежно-технічний мінімум) (витяг з протоколу № 30-060318 від 06.03.2018 р.).
Станом на 08.10.2020 р. у ТОВ «АЛЬТЕРА БУД ІНВЕСТ» не створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у працівників. Інженерно-технічні працівники та працівники. 
то  залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проходять навчання в навчальних 
центрах та перевірку знань в комісіях територіальних управлінь Держпраці.
Наказом № 17 від 01.10.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; зварювальні 
роботи: роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників 
призначено головного інженера Бабчаніка Василя Вікторови^іа.
Наказом № 14 від 01Л 0.2020 р, відповідальною особою за стан електрогосподарства Товариства 
призначено головного інженера Бабчаніка Василя Вікторовича.
Наказом № 15 від 01Л 0.2020 р. відповідальною особою за протипожежну безпеку призначено 
головного інженера Бабчаніка Василя Вікторовича.
Наказом Лї: 11 від 01Л 0.2020 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків призначено 
головного інженера Бабчаніка Василя Вікторовича.
Наказом № 12 від 01Л 0.2020 р. відповідальність за проходження працівниками регулярних медичних 
оглядів директор Климчук Микола Ігорович залишає за собою.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

Наказом № 13 від 01Л 0.2020 р. створено службу охорони праці, обов’язки інженера з охорони праці 
покладено на директора Климчука Микол а v Ігоровича.

наявністю служби охорони праці,
.Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань, відповілні інструктажі з питань 
охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4Л2-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». До виконання робіт підвищеної небезпеки допущені



Працівники, які пройшли вступний і первинний інструктаж на робочому місці., навчання та перевірку 
з̂нань, умінь та навичок та не мають медичних протипоказань.
Наказом № 10 від 01.10.2020 р. затверджено інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт, в Т.Ч.: № 1 з пожежної безпеки; № 2 вступного інструктажу з питань охорони праці; № З з 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві; № 4 для 
електрозварника; № 5' під час виконання робіт на висоті; 6 під час земляних робіт; № 7 для 
монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; № 8 для машиніста екскаватора; № 9 
під час робіт з будівельними підіймачами та будівельними підйомниками; № 10 для машиніста 
автокрана.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ^
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту
Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених робіт
Журнал обліку та зберігання засобів захисту
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми
Журнал протоколів перевірки знань
При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників про 
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх 
можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться 
інструктажі з питань охорони праці із записами в Журна.ті реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності експлуатаційна документація, в т.ч. на обладнання для виконуваних робіт (паспорти 
заводів-виробників, інструкції з експлуатації тощо). Розроблені та затверджені технологічні карти. 
Використовується наступне обладнання: зварювальні апарати, комплекти електричних та слюсарних 
інструментів, перфоратори, сверла, риштування будівельна та монтажні, опалубка будівельна, 
бензиновий генератор, елекропили, штабелери. трубозгини, електромолотки.

експлуатаційної документації.
ЬІа роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праіді, а також роботах, що пов’язані із
забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам 
підприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313 за 
встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних властивостей 313 та 
строків їх використання (наказ ,№ 18 від 01.10.2020 р.). а саме: захисні каски та шоломи; захисний 
спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, який захищає від непогоди; захисні окуляри. 
лицеві щитки; навушники, рукавиці та рукавички; маски заврника. засоби захисту від падіння з 
висоти; засоби індивідуального захисту від ураження елекіричним струмом; фільтрувальні й 
ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо). Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На кожного 
робітника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами 2ПБ. та іншими 
засобами страхування (запобіжними огородженням тощо). Пояси пройшли випробування та введені 
в експлуатацію (акт випробування №> 1 від 01.10.2020 р.

засобів індивідуального захисту, ,
В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують виконання 
робіт, на паперових та електронних носіях:
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».
НІІАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».



І1А0П 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві».
НПАОГІ 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників».
НПАОП 40.1-1,21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у 
будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підійматьних пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП О.ОО-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям, з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство зaбJ 
посібниками.

обхідною навчшіьно-методичною літературою та наглядними

норматив о-технічної6ази навчально-методичного забезпечення)
М.І. Климчук 

(ініціали та прізвище)

09 жовтня 20:

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .

ішимітки: 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, } статковання 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..

Унрааліяня Держпраці у Рівненській області І
ЗАРЕЄСТРОВАНО І

За№У^^А_від« 20±Рр. І
-СеСс̂


