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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 
з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КАРБОН КНС» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
07300 Київскка область. Вишгородський район, місто Вишгород. вулиця Шолуденка, будинок 19,_ 

^ ^цезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
38757894. директор Полякова Юлія Валеріївна. (044) 492-94-97/99, ро1уакоуа(а)кагЬоп.кіЄУ.иа 

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 замовників в місті Львів та Львівській області 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами СТОСОІВНО відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-

(найменування страхової компанії, 
страхова компанія». 1 рік, серія 220/02-НР № 033/200/18 000026 від 11.04.2018 р. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я. Полякова Юлія Валеріївна. директор ТОВ «КАРБОН КНС» 
(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 п и т а н ь охорони праці та промислової безпеки під час в и к о н а н н я т а к и х робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
ПІДВИШ.ЄНОЇ небезпеки: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях. 

(найменування виду робіт 
боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 Додатку 6 Порядку); земляні роботи. ш.о виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку). 
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 
Кількість робочих місць я ч них 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм_ 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому ЧИСЛІ тих. 



на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Будівель І споруд (приміщень) - 1 . виробничих об^єкт ів- 1. ц е х і в - 0 . дільниць - и структурних 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
підрозділів - 0. 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості 

[Відповідальні особи: 

• Минта Олександр Петрович, інженер з охорони праці - за стан охорони праці в цілому по 

Товариству; 

• Саркісян Андрій Маісович. начальник дільниці будівельної - за електрогосподарство 

Товариства; 
• Саркісян Андрій Маісович. начальник дільниці будівельної - за видачу нарядів-допусків; 
• Саркісян Андрій Маісович. начальник дільниці будівельної - за пожежну безпеку; 
• Саркісян Андрій Маісович, начальник дільниці будівельної - за безпечне виконання робіт, що 

виконуються на висоті понад 1.3 метра; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій. 

• Трегубов Сергій Анатолійович, начальник дільниці - за безпечне виконання робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкгнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 

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

- Витяг з протоколу № 81-199-19 від 06.03.2019 р.. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області.'-про проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-
правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці. 

'організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у директора Полякової Юлії Валеріївни. 
начальника дільниці будівельної Саркісян Андрія Маісовича. майстра будівельних та 
монтажних робіт Кагітіна Свгена Олександровича, а також НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-
2009)» у начальника дільниці будівельної Саркісян Андрія Маісовича. майстра будівельних 
та монтажних робіт Кагітіна Свгена Олександровича, а також: 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 інструментами та пристроями». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» у начальника дільниці будівельної Саркісян Андрія 
Маісовича. які пройшли навчання у ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНР 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА». 

- Витяг з протоколу № 000-63-2019 від 15.03.2019 р.. засідання комісії ТОВ «НАВЧАЛБНО-
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» (за участі державного інспектора відділу 
електроенергетичного нагляду інспекції Держенергонагляду у Центральному регіоні), про 
проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
(ПТЕЕС). «Правил експлуатації електричних станцій та мереж (ГКД 34.20.507-2003)», 



«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ) з присвоєнням IV групи з електробезпеки 
та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у начальника дільниці 
будівельної Саркісян Андрія Маісовича. майстра будівельних та монтажних робіт Кагітіна 

Свгена Олександровича. 
Витяг з протоколу № 000-63-2019 від 15.03.2019 р.. засідання комісії ГУ Держпраці у ' 
Київській області, про проходження навчання та перевірку знання законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ЩБЕЕС) . НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ) з присвоєнням IV групи з 
електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у 
начальника дільниці будівельної Саркісян Андрія Маісовича. майстра будівельних та 
монтажних робіт Кагітіна Свгена Олександровича, які пройшли навчання у ТОВ 
«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР». 

: Витяг з протоколу № 06/03-2019 від 06.03.2019 р.. засідання комісії ТОВ «ПОЖСТАТУС 
^ ЛТД». про проходження навчання та перевірку знання за програмою навчання з питань 
[ пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій у начальника дільниці 

будівельної Саркісян Андрія Маісовича. 
Витяг з протоколу № 278-17 від 08.12.2017 р.. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а 
саме: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском» у начальника дільниці Трегубова Сергія Анатолійовича. 

' який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА». 
. Посвідчення № 1-1204-18-3 від 12.04.2018 р.. видане ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

ЦЕНТР «БУДМАШОСНОВА» на підставі Протоколу № 1-1204-18 від 12.04.2018 р.. 
інженеру з охорони праці Минті Олександру Петровичу, про проходження навчання та 
перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
організація оперативної роботи з охорони праці; Правила поведінки у разі виникнення 
аварійних (нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила 
пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01-001-2015); Закон України «Про охорону праці» 
(Загальний курс з ОП). Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-
7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009. Організація будівельного 
виробництва ДБН А.3.1-5-2016; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07). «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13). 
- Посвідчення № 2-2304-18-43 від 23.04.2018 р.. видане ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

ЦЕНТР «БУДМАШОСНОВА». інженеру з охорони праці Минті Олександру Петровичу, про 
проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 
40.1-1.07-01). з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В. 



у ТОВ «КАРБОН КНС» наказом № 3-ОП від 17.07.2017 року створено службу охорони праці, що 
затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 4-ОП від 17.07.2017 року, 
затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони 
праці - інженер з охорони праці Минта Олександр Петрович. 

наявністю служби охорони праці, 

Наказом № 16-ОД від 30.06.2017 р., затверджені посадові інструкції: директора, начальника 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
ДІЛЬНИЦІ будівельної, інженера з охорони праці. Наказом № 16-ОД від 30.06.2017 року затверджені 
інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт , що 
декларуються: 

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці; 
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках; 
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт; 
№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на 

виробництві; 

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням елетричних ручних машин та 

інструментів; 
№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування; 
№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин; 
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів; 
№ 1 1 . Інструкція під час виконання робіт на висоті. 
№ 12. Інструкція під час виконання верхолазних робіт. 
№ 13. Інструкція з охорони праці для верхолаза. 
№ 14. Інструкція під час виконання газонебезпечних робіт. 
№ 15. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 
№ 16. Інструкція під час виконання земляних робіт. 
№ 17. Інструкція з охорони праці для землекопа. 
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом № 4-ОП від 17.07.2017 року. 

- Паспорт та інструкції з експлуатації на сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний 
індивідуальний ДОЗОР-С-М-3, інв. № 718, виробник: Науково-виробниче підприємство «ОРІОН», 
м. Харків. 

- Паспорт та інструкції з експлуатації на обладнання: відбійний молоток - 1 од., перфоратор - 1 од., 
кутова шл іф-машина- 1 од. 

- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний 2ПБ, виробник Вертикаль, зав. № 033758. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний 2ПБ, виробник Вертикаль, зав. № 031620. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний ЗПЛ-К, виробник Рготзіг , зав. № 000077. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний ПБ-4, виробник Тогпагіо, зав. № 089245. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний ПБ-4, виробник Тогпасіо, зав. № 089236. 

- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний ПБ1-М, виробник Вертикаль, зав. № 

033770. 

- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс запобіжний ПЛКЗ-М, виробник Вертикаль, зав. № 

044157. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп страхувальний, зав. № Б/Н. 
- Паспорт та інструкції з експлуатації на карабін, зав. № Б/Н. 
- Протокол періодичних випробувань № 014-01-19 від 30.01.2019 р., виданий ТОВ «НВЦ 

«НОВАТОР», щодо періодичних випробувань поясів та приладів, з висновком що пояси 



відповідають вимогам нормативних документів і можуть бути допущені до експлуатації, (дата 
наступних випробувань: поясів та приладів липень 2019). 

експлуатаційної документації 

Працівники ТОВ «КАРБОН КНС» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: протигази шлангові ПШ-2 - З од., вогнегасники ВП-9 - З од., костюм 
бавовняний - З од., черевики будівельні - З пари, каска будівельна - 10 од., комбінезони - 5 од., 
рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником - 7 пар, жилет сигнальний - 7 од., распіратори - 5 
од., чоботи гумові - 5 пар, окуляри - 6 од, попереджувальні знаки та написи - 15 компл., драбини -

З од., аптечка індивідуальна - З од. 
засобів індивідуального захисту, 

У ТОВ «КАРБОН КНС» 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 № 4-ОП від 17.07.2017 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 
лігературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно - правові акти з охорони 
праці: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
року № 1 107 змінами та доповненнями в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
7 лютого 2018 р. № 48); 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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; Н П А О П 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН 
А.3.2-2-2009); ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; Н П А О П 0.00-1 .71-
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; Н П А О П 0.00-1.15-
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НАПБ А.01-001-2015 «Правила 
пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 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 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, 
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327; Порядок 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров 'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113, також в наявності експлуатаційна 
документація на обладнання та пристрої, які використаються при проведенні робіт, що 



декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової б е з п е к і ^ / 
нормативн(^!ір)авової технічної бази навчально -методичного забезпечення) 

(підпис) 

^ / ' І ф у ^ ^ 2019 р ; 

9 

Ю. в . Полякова 
(ініціали та прізвище) 

Декларацш зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у т е р и т о р і а л ь н о м у -
органі Держпраці ^ 7 ШЄ^П^ 2 0 ^ № М^//9 ' ^ 1 ^ • 

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. ^ 
^ 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. 


