
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 ТОВ_____«СКБ_____ВА-Рівне»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Рівне, вул. Мельника. 6/72. код ЄДРПОУ 36650476.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

керівник - Галайда Олексій Іванович, контактний телефон +380733627767.
телефаксу, адреса електронної пошти;

+380673634849.e-mail:ilialaida@gmail.com
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;
Роботи можуть виконуватись по всій території України, адреса виробничих

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

потужностей: м. Рівне, вул. Курчатова. 32В
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

Договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
добровільний аудит з охорони праці на підприємстві не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Галайда Олексій Іванович
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

Ь Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах
(найменування виду робіт

дії струму високої частоти (відповідальна особа -  Галайда І.Т.. V гр.);
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (відповідальна особа -
Галайда І.Т.. V гр.)

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
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Кількість робочих місць -  7. в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик -  4.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Інформація про виробничі об’єкти: цех, ливарна та складальна дільниці загальною
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

площею 458.2 м2
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: відповідальний за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки -  директор Галайда О.І. На 

підприємстві створена служба з охорони праці (наказ №1/011 від 07.08.2017р.). 

Голова служби -  директор Галайда О.І.: члени служби: інженер з охорони праці -  

Більотттиттький Ю.М. (посвідчення №2848-101-16. протокол №101 від 08.09.2016р. 

видане ДП «Рівненський ЕТЦ»). інженер-технолог Жук А.Є. (посвідчення №3065- 

101-14. протокол №101 від 11.09.2014р.).

Створена комісія з перевірки знань з охорони праці (наказ №1/ОП від 

07.08.2017р.). Голова комісії: заст. директора Галайда І.Т. -  V гр. до і вище 1000В 

(посвідчення №5017-167-16 від 14.12.2016р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ»). 

Члени комісії: Жук A.C. - V гр. до і вище 1000В (посвідчення №3065-101-14 від 

08.09.2014р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ»), Білошицький Ю.М. -  IV гр. до і 

вище 1000В (посвідчення №2615-76 від 04.08.2010р. видане ДП «Рівненський 

ЕТП»),

На підприємстві розроблено та затверджено інструкції з охорони праці для 

працівників підприємства, що містять вимоги щодо безпечного виконання 

заявлених робіт (наказ №1/ОП від 07.08.2017 ре

організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та 

проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом 

№1/ОП від 07.08.2017 р. «Про охорону праці», яке розроблено на основі типового 

з урахуванням специфіки підприємства.

Проходження вступного, первинного, повторного інструктажів фіксується в 

журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 

інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.



На обладнання, прилади та інструменти, які використовуються при 

проведенні робіт пі ттвитттеної небезпеки і знаходяться у власності підприємства є 

паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників.

Пряпітшики підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту відповідно до особливостей виробництва та 

технологічного процесу, згідно затвердженого наказом №1 від 07.08.2017 р. «Про 

охорону праці».

Нормативно-правова та матеріально-технічна бази забезпечені в повному 

обсязі. Наявні інструкція з ОП на роботи з застосуванням ручного 

електрифікованого інструменту, інструкція з ОП для електромонтерів з ремонту і 

обслуговуванню електроустановок, інструкція з ОП під час виконання 

електромонтажних робіт в діючих електроустановках, інструкція з ОП на роботи 

по монтажу розподільчих пристроїв, інструкція з ОП при монтажі кабельних 

мереж, інструкція з ОП при монтажі контура заземлення, інструкція з ОП при 

роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок, інструкція з охорони 

праці при виконанні робіт на висоті (Наказ №5/ОП від 07.08.2018р.). Наявні 

інгтиш гтуальні засоби захисту, такі як: діелектричні рукавички, діелектричні боти, 

покажчик напруги до 1000 В. інструмент з ізольованим покриттям, покажчик 

напруги до 35 кВ. ізолювальна штанга, ізолювальні кліщі до 35 кВ.

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) 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. . Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За № ̂ п і  с & З  і?

( п о с а д а ,  п ід п и с)


