
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
в ід п о в ід н о ст і м а т е р іа л ь н о -т е х н іч н о ї б ази  в и м о га м  з а к о н о д а в с т в а  з п и т а н ь

о х орон и  п р а ц і

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
___ _________________________  « АД АМ А НТ»_____ _______ _____________________ _

(найменування юридичної особи,

________ 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Ш тефана Августина, буд. 12/1
місцезнаходження,

____________________ _____________ 36972558 ________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Топаіли Роман Анатолійович______________________ ________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________ +38 (096) 277-70-77 , H radam antl7@ gm ail.com ______ _______________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

____________________ ________ Київська обл. та м. К и є в і __________ _______

місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами СТОСОВНО відшкодування наслідків можливої шкоди: ПпАТ «АСК Уішаїна̂  ̂ \ рі«, 
договір № 673504754.18 від 12.11.2018 р . __________________ _________ ________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.08.2018
(дата проведення аудит>)

Я ,________ ______________ Топазли Роман А н а т о л ій о в и ч _______________ ___________
(прізвище, і.м'я та по батькові керівника юридичної особи

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 небегіпеки таУабо експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 13  метра (п. 6 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...»);
2. роботи в колодязях, траншеях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях) (п. 8
дод. б до «Порядку видачі дозволів...»); _______ _____ ___________ ___________________
3. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій (и. 9 дод. 6 до «Порядку видачі д о з в о л і в . . . » ) ; __________ _________
4. роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...»);
5 зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...»). ______ ________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу,

_______ 32 робочих місця, з них 20, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____

mailto:Hradamantl7@gmail.com


кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує ПІДВІШЕНИЙ РИ’ЇИК виникнення іравм,
___________ будівель (споруд) -  о, виробничих обєктів - о, офісне приміщення -  1__________

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

Інші відомості:

- Наказом № 4-ОП від 12.04.2018 р. про призначення постііїно діючої комісії по перевірці 
знань з питань охорони праці.

- Наказом № 8-ОП від 01.06.2018 р. головного інженера Горюшкіна Ігоря Федоровича, 
призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, у разі 
його відс\т~ності обов'язки покласти на головного інженера Пономар Сергія Олександровича.

- Наказом № 9-ОП від 14.08.2018 р головного інженера Горюшкіна Ігоря Федоровича 
призначено відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В з правом видачі наряд-лопусків. у разі його відсутності обов’язки покласти на 
головного інженера Пономар Сергія Олександровича.

- Наказом № 8-ОП від 12.04.2018 р. головного інженера Пономар Сергія Олександровича, 
призначено відповідальним за безпечне проведення будівельно-монтажних робіт.

- Наказом № 14-ОП від 12.04.2018 р. виконавця робіт Буняк Ярослава Васильовича, 
призначено відповідальним за безпечне проведення робіт в газовому господарстві.

- Наказом № 15-ОП від 12.04.2018 р. головного інженера Пономар Сергія Олександровича, 
призначено відповідальним за безпечне нроведеипя земляних робіт, що виконуються понад 2 метри 
або в зоні розташування підземних конструкцій.

- Наказом № 16-ОП від 12.04.2018 р. виконавця робіт Буняк Ярослава Васильовича, 
призначено відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті.

- Наказом № 17-ОП від 12.04.2018 р. виконавця робіт Буняк Ярослава Васильовича, 
призначено відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт.

- Наказом № 18-ОП від 12.04.2018 р. головного інженера Пономар Сергія Олександровича,
призначено відповідальним за безпечне проведення робіт в роботи в колодязях, траншеях, бункерах, 
камерах, замкну-тому просторі (ємностях).______ _________________ ___________________ _

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

На підставі ч. З ст. 15 Закону України «Про охорону пралі», для виконання функцій служби 
охорони праці було залучено спеціаліста з вшіювідною шдгбТбВКаШ На ЯОГОВІРНИХ ЗасаДЗХ. ЗГІДНО 
наказу № 1-ОП від 13.04.2018 р. головного інженера Горюшкіна Ігоря Федоровича, призначено 
відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві., який керується в своїй 
роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим 
на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку 
виробництва, види діяльності та чисельність працівників. їхні умови праці та інші специфічні 
фактори Товариства, визначає структуру служби. її ^іисельність. основні завдання. Функції та права її'
працівників відповідно до чинного З а к о н о д а в с т в а ._____ _______ ____________ _______ _______

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 5-ОП від 13.04.2018 р. 
«Положення про порядок проведеніія навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки підприємства.

Проходжеііня ВСТУПНОГО та первинного інструктажів Фіксуються у журналах реєстрації 
інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився 
інструктаж, проставляються підписи.

Згідно'ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» на пілприємстві створено (наказ № 4- 
ОП від 12.04.2018 р.) постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 
центрах.______________ _________________ __________________ _____________________________ __



№
пУі

Прізвище 
та ініціали Посада

Назва
навчального

центру

№ та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу)

Законодавчі та 
нормативно-правові акти

1 Топазли Роман 
Анатолійович Директор ТОВ «Пріоритет 

ПромБезпека»
№ 160218 

від 16.02.2018 р. Загальний курс з ОП

2

Горюшкін Ігор 
Федорович

Г оловний 
інженер

ТОВ «НКЦ 
«Будмашоснова»

№ 256-17 
від 26.10.2017 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП 

ДБН А.3.2-2-2009 
ДБН А.3.1-5-2016 

НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.71-13 

ДНАОП 6.1.00-1.03-98
№ 253-17 

від 26.10.2017 р.
НПАОП 0.00-1.75-15 
НПАОП 0.00-1.59-87

№2-1405-18 
від 14.05.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98 
hlHAOn 40.1-1.32-01 
НПАОП 40.1-1.07-01

111
група

3

Попом ар Сергій 
Олександрович

Г оловний 
інженер

ТОВ «НКЦ 
«Буденері'оатом»

№096-25-17 
від 02.02.2017 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.01-07 
НПАОП 0.00-1.71-13 
НПАОП 0.00-1.59-87

ТОВ «НКЦ 
«Будмашоснова»

№2-1405-18 
від 14.05.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98; 
НПАОП 40.1-1.32-01; 
НПАОП 40.1-1.07-01

Ш
група

4.

Буняк Ярослав 
Васильович

Виконроб

ТОВ «НКЦ 
«Буд енергоатом »

№096-25-17 
від 02.02.2017 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.01-07
НПАОП 0.00-1.71-1]
НПАОП 0.00-1.59-87

Наказом № 04-ОП від 12.04.2018 р. затверджені посадові інсірукції. а саме:
- директора:
- головний інженер:
- виконроб:
- відповідатткного за електрогосподарство, віяповіпального за електробезпеку.

Наказом № 05-ОП від 13.04.2018 г>. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу з питань охорони прапі:
- № 2 про шкілливі та небезпечні виробничі Фактори. Пільги і компенсації за роботу у шкідливих 
умовах поапі:
- № З із загальних питань електробезпеки на майданчиках:
- № 4 з ПРО заходи пожежної безпеки у Товаристві:
- № 5 про надання першої домеличної допомоги цри нещасних випадках або захворюваннях:
- Хд 6 з електробезпеки д,'ія робітників і службовців:
'  № 7 піл час виконання робіт в колодязях, траніпеях.бункерах. замкнутому просторі (ємностях):
- № 8 пітт час виконання робіт на висоті:
- № 9 під час виконання земляних робіт:
- № 10 під час виконання зварювальних робіт:
- № 11 для електриків:
- № 12 для м о н т а ж н и к і в . ______________ ________________ __________ ________________

__________ інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці_______



На обладнання та пристрої, які використаються при проведенні робіт підвищеної небезпеки і
знаходиться у власності Товариства е паспорти та інстрзтщії з експлуатації заводів виробників.______

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «БК «АДАМАНТ» забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно 
норм в повному обсязі, а саме: пояси запобіжні лямкові -  З од., спецвзуття -  З пари, каски захисні -  
З од., сигнальні жилети -  З од., захисні переносні знаки -  5 од., окуляри захисні із світлофільтром -  2 
од., костюм брезентовиіі -  з од., рукавипі брезентові -  4 пари., штанга ізолююча для накладання 
за:^емлень -  2 шт.. килим гумовий діелектричний 500x500 -  З шт.. діелектричні боти -  З пари, г у м о в і  

діелектричні руканипі -  З пари., килими гумові діелектричні - З шт.. переносне заземлення -  2 шт. 
згідно Д о в і д к и  від 11.04.2018 р. про наявність на Товаристві засобів індивідуального та 
колективного захисту та наказу № 11-ОП від 13.04.2018 р. про затвердження переліку засобів 
інішвідуального захисту для працівників, шо виконують роботи підвищеної небезпеки із
зазначенням типу та кількості.__________________ __________ _________ ________ __________

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «БК «АДАМАНТ» затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони праці

№.
п/п

Номер 
та дата документа

Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Постанова ВР України 
№ 2694-ХП від 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці»

2. Постанова КМ України 
№ 48 від 07.02.2018 р.

«Порядок видачі дозволів па виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»

4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці»
6. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»
7. НПАОП 45.2-7.02-12

«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДЬН А.3.2-2-2009)

8. ДЕН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»
9. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»
10. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
11. НАПБ-Б.02.005-2003 «Правила пожежної безпеки України»
12. НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»
13. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»
14. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»
15. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
16. НПЛОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення 

газонебезпечних робіт»
17. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інс'грументом та пристроями»

18. ДБН В.2.5-20-2001 « Газопостачання»
19.

НПАОП 0.00-4.26-08
«Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами 
індивідуального захисту»

20. ДК 003:2010 
від 28.07.2010 р. «Класифікатор професій»

21. Наказ МОН України № 246 
від 21.05.2007 р.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій»



»Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
- праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинноіо Закоиодавства з питань охорони праці та
лромислової безпеки.________________________________________________________________________

нормативно-празЬврї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

і(підігаа
Р.А. Топазли

(ініціали та прізвшце)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /Д"_____ ___________ 20 //У р. № __ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконашія робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) мапппі, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2, Реєстраційниіі номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному оріану 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М М  48 від 07.02.2018}
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