
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «РУБІН»_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52209, Дніпропетровська обл.. м. Жовті Води, вул. М. Бульонного, буд.72, кв.17, код ЄДРПОУ 21905981
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Коноваленко Василь Андрійович; тел.: (05652) 55304; е:таі1: копоуаіепко o@ukr.net 

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 на території України відповідно до 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, ____________

(найменування страхової компанії, 
згідно з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами відповідно до Постанови КМУ №1788 від 16.08.2002 р. страхування не проводиться,
оскільки підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки___________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _______ 17.09.2020 р._______________
(дата проведення аудиту)

Я, Коноваленко Василь Андрійович, директор ВКФ «РУБІН»________________________________________
(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._________________________________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.______________________
Газополум’яні роботи. ____________________________________________________________;________

(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 8. з них 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробничо-складське приміщення знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Жовті 
Води, вул. Кропоткіна, 16 В________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:o@ukr.net


(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальні особи:____________ __________________________________________________________________
- за стан охорони праці в цілому по підприємству (Наказ № 2-ОП від 17.09.2020 р.) -  інженер з охорони 
праці Середа Олександр Іванович:__________________________________________________________________
- за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві (Наказ № 3-ОП від
17.09.2020 р.) -  головний інженер Сліпченко Віктор Федорович:_____________________________________
- за видачу нарядів-допусків (Наказ № 7-ОП від 17.09.2020 р.) -  головний інженер Сліпченко Віктор 
Федорович:________________________ ______________________________________________________________
- за пожежну безпеку (Наказ № 4-ОП від 17.09.2020 р.) -  директор Коноваленко Василь Андрійович:
- за безпечне виконання газополум’яних робіт (Наказ № 9-ОП від 17.09.2020 р.) -  головний інженер 
Сліпченко Віктор Федорович:____________ __________________________________________________________
- за безпечне виконання робіт на висоті понад 1.3 метра (Наказ № 12-ОП від 18.09.2020 р.) -  головний 
інженер Сліпченко Віктор Федорович:__________
- за безпечне виконання робіт під час зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин (Наказ № 11-ОП від 18.09.2020 р.) -  головний інженер Сліпченко Віктор Федорович.

______ Витяг з протоколу № 09-105-2020 від 04.09.2020 р. засідання комісії Управління Держпраці у
Житомирській області з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний 
курс з ОЩ - у директора Коноваленка Василя Андрійовича, головного інженера Сліпченка Віктора 
Федоровича, інженера з охорони праці Середи Олександра Івановича: та додатково НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями: НПАОП 0.00-1.76-15 Правила 
безпеки систем газопостачання: НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті: НПАОП 45.2-7.02-12 Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у 
будівництві: НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - у головного інженера Сліпченка Віктора
Федоровича, які пройшли навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».________________________ •
______ Витяг з протоколу № 138-П від 11.09.2020 р. засідання комісії ТОВ «НКЦ «Техніка безпеки» з
перевірки спеціального навчання осіб за програмою навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання або забезпечення виконання
заходів пожежної безпеки - у директора Коноваленка Василя Андрійовича.________________________ _ _ _
______ Витяг з протоколу № 09-107ЕЛ-2020 від 04.09.2020 р. засідання комісії Управління Держпраці у
Житомирській області з перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(ПТЕЕС): Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС); Правил безпечної 
експлуатації електроустановок (ПБЕЕ); Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок (ПБЕ. ЕСУ): Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ) -  у головного 
інженера Сліпченка Віктора Федоровича, інженера з охорони праці Середи Олександра Івановича, з 
підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000 В. які пройшли навчання у ТОВ 
«Консалтинговий центр «Практика».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______ Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» функції служби охорони праці у ВКФ
«РУБІН» виконує - інженер з охорони праці Середа Олександр Іванович згідно з Наказом № 2-ОП від
17.09.2020 р„ який має відповідну підготовку та керується в своїй роботі посадовою інструкцією та 
«Положенням про службу охорону праці», яке затверджено Наказом № 6-ОП від 17.09.2020 р. та 
розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорону праці»; також 
Наказом № 6-ОП від 17.09.2020 р. затверджене «Положення про систему управління охороною праці».

наявністю служби охорони праці,



Працівники, що залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою пройшли відповідне
навчання в спеціалізованих навчальних центрах, а саме:______________________________________________
- електрогазозварник Ісаєв Д.Є. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії________________
«Електрогазозварник» з присвоєнням 5-го кваліфікаційного розряду у КП «НВЦ» Дніпропетровської 
обласної ради (протокол № 14 від 08.07.2011 р.):_____________________________________________________
- монтажник Поповкін І.В. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії «Монтажник з______
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» з правом демонтажу з присвоєнням 3-го____________
квіліфікаційного розряду у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» (витяг з протоколу № 1137 від 11.09.2020 
рЛ; та пройшов навчання відповідно до правил НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» (витяг з протоколу № 
09-106-2020 від 04.09.2020 рЛ:_______________________________________________________________________
- монтажник Бугаєв І.Г. пройшов навчання відповідно до правил НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» на допуск до безпечного виконання робіт на висоті у ТОВ_____
«Консалтинговий центр «Практика» (витяг з протоколу №09-106-2020 від 04.09.2020 рЛ;_______________
-стропальник Дейнега О.В. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії «Стропальник» з 
присвоєнням 3-го кваліфікаційного розряду ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» (витяг з протоколу № 1144 
від 11.09.2020 рЛ: та пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії «Бетоняр» з присвоєнням 3- 
го кваліфікаційного розряду ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» (витяг з протоколу № 1148 від 11.09.2020

ЕЛ,
______ Наказом № 5-ОП від 17.09.2020 року затверджені посадові інструкції (директора, головного
інженера з охорони праці, начальника дільниці) та інструкції з охорони праці на професії і на види робіт.
в тому числі на види робіт, що декларуються:______________________________________________________
№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці:______________________________________
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках:_______________________
№ 3. Інструкція загальнооб’єктова про заходи пожежної безпеки на підприємстві;______________________
№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на___________'
виробництві; ________________________________________________________________________________
№ 5. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та
інструментів;__________ _____________________________________________________________________________
№ 6. Інструкція з охорони праці під час виконання вогневих робіт;____________________________________
№ 7. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин;______________________
№ 8. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
№ 9. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;____________________________________
№ 10. Інструкція з охорони праці для монтажника по роботі на висоті;________________________________
№11.  Інструкція з охорони праці під час виконання вантажо-розвантажувальних робіт;_______________
№ 12. Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт;______________________________
№ 13. Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;________________________________________
№ 14. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу металевих і залізобетонних 
конструкцій;________________________
№ 15. Інструкція з охорони праці для стропальника;__________________________________________________
№ 16. Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

______ Навчання, перевірка знань та інструктажів з питань охорони праці здійснюються відповідно до
вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке
затверджене Наказом № 6-ОП від 17.09.2020 р. Проведення інструктажів з питань охорони праці_______
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за
якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.___________________
Журнали з охорони праці, які ведуться на підприємстві: Журнал реєстрації вступного інструктажу з_____
питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці; Журнал реєстрації______



інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з
питань охорони.________________________________ ____________________________________________________
______ Відповідно до Наказу № 8-ОП від 17.09.2020 р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань
з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Коноваленко Василь Андрійович, члени______
комісії: інженер з охорони праці Середа Олександр Іванович, головний інженер Сліпченко Віктор_______
Федорович.________________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______ В наявності паспорти, інструкції з експлуатації та гарантійні зобов’язання на наступне
обладнання: Агрегат зварювальний АДД 4001 - 4 од.; Агрегат зварювальний (стаціонарний) -  1 од.; 
Зварювальний апарат «Комітекс» - 1 од.; Верстат трубозгинальний -  2 од.; Верстат різьбонарізний -  1 
од.; Пальник ручний газоповітряний Донмет 250 -  1 од.; Різак для ручної кисневої різки типу РЗ 
„Донмет” 300 -  1 од.; Редуктор балонний одноступінчастий для газополум’яного обладнання пропановий 
типу БПО-5ДМ -  1 од.; Редуктор балонний одноступінчастий для газополум’яного обладнання кисневий 
типу БКО-5РДМ - 1 од.; Відбійний молоток Dnipro-M М SH-220AV -  1 од.; Кутова шліфмашина Dnipro- 
М -  3 од.; Акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-14KX) -  2 од.; Перфоратор електричний 
DXRH -  3 од.: Акумуляторний дриль Dextone DXCD-14.4NC -  3 од.___________________________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники ВКФ «РУБІН» забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальниі вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівникамизасобів індивідуального захисту на робочомі місті», в повному обсязі, а саме: каска захисна
-  8 од., рукавиці брезентові ОП -  8 пар, рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником -  8 пар,
рукавиці званика з крагами Percy -  3 пари; зварювальна маска-хамелеон МС-3500 -  2 од.; респіратор
протипиловий -  8 од., окуляри зварювальні -  3 од., індивідуальний медичний пакет -  10 од., пояс
лямковий комбінований 2ПЛ-К -  2 од., №№00387, 00388 (протокол періодичних випробувань № 676 від
28.09.2020 p.); стропи стрічкові - 3 од.; також в наявності: спецодяг, спецвзуття, сигнальні жилети,
карабіни, страхувальні мотузки, захисні переносні знаки.___________________________________________ _

засобів індивідуального захисту,

_______ В ВКФ «РУБІН» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом 
№ 6-ОП від 17.09.2020 року затверджено та введено у дію «Положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці».___________ ______________________________________________
_______ Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з
питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. В наявності необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, а саме:_________________________________________________

* 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 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці._______________________
« Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, наказ від 21.05.2007 № 246 МОЗ
України._____________________________________________ ________________________________________ _____
» НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___________________________
» ДК 003: 2010 Класифікатор професій, наказ від 28.07.2010 № 327 Держспоживстандарту України.
* НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН).____________________________________ __________________________________________
* НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.___________________________________________________



« НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
* НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.____________
■ НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.________________
* НПАОП 40.1 -1.01 -97 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.________________
» НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
* НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів._______________________________
* НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює підтиском.
« НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання._____________________________________
» НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.____________
« НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,_______
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
* НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві._________________________
* НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальниі вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочомі місті».___________________________________________________
« НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення работодавцями охорони праці працівників. 
» Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107, із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 березня 2020 року № 207.___________________________________________________

нормативио-правової технічної бази навчально-методичного забезпечення)

„РУБІнЛіМ
В.А. Коноваленко
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&. У <о*ф* СНЛ' 20З
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному органі 

Держпраці / V х ________ 2 0 ^ №  /& .____________________.

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.
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