
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 Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМБ»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33024, м.Рівне , вул. Вербова, буд.2, ЄДРПОУ 21084722 ___________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Мельничу Борис Михайлович , тел/факс (0362)68-33-22, e-mail: rem b-rovno@ ukr.net__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________________ на території України____________________________________________
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 ш коди_____ відсутній___________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____12.05.2016р.___________.
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «РЕМБ». Мельничук Борис М и х а й л о в и ч _______________________________
(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:

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.______________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

_____________________________ _____ не застосовується__________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
2 робочих місця, з них на 1 існує ризик винекнення травм__________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
виробничі, адміністративні, житлові приміщення__________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:remb-rovno@ukr.net


Інші відомості:

Мельничук Борис Михайлович -  директор ТОВ «РЕМБ» пройшов навчання та перевірку знань 
в РЕТЦ Держгірпромнагляду з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього, посвідчення №2920-105-17, проток від 17.08.2017 №105/1.

Васьон Олег Анатолійович -  головний інженер ТОВ «РЕМБ». відповідальний за охорону праці 
на підприємстві, наказ №75-ОП від 24.06.2014р.; відповідальний за організацію га безпечне 
проведення робіт на висоті, наказ №12-ОП від 15.04.2016р.; відповідальний за проведення робіт 
підвищеної небезпеки та видачу нарядів-допусків, наказ №Ю-ОП. від 13.04.2018р.Пройшов навчання 
та перевірку знань з Закону України «Про охорону праці» та нормативно правових актів до нього, 
посвідчення №2909-105-17, протокол від 17.08.2017 №105. Пройшов навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 Сисема стандартів безпеки праці. Охорона праці 
промислова безпека в будівництві», посвідчення №2909-105/6; 17, протокол від 14.08.2017 №105/6.

Розроблено та затверджено наказом №6-ОП від 11.04.2016р. «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про ситему управління охороною праці». ,

Наказом №05-ОП від 11.04.2016р. створено та затверджено інструкції з охорони праці. Наказом 
№41-ОП від 02.01.2018р. створено постійнодіючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці.

В товаристві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

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

Управління Держпраці у Рівненській області
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