
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 “УКРАЇНСЬКА СІРНИКОВА ФАБРИКА”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

34600 м.Березне Рівненська обл. Вул. Андріївська,112: 32413704: 20.51
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

_______ Косарев Михайло Іванович: 03653 53884: tzovusf@mail.rv.ua.
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;
Автотранспортна дільниця 

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 : відсутній

(найменування страхової компанії)

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Косарев Михайло Іванович

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
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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:

(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби:Автонавантажувач ТОУОТА 62-8РР25 іден.№608ГР25-66200. 
д в и г у н  №ІРІ£-0329278 2016 року випуску.держ. Номерний знак Т00935ВК виготовлення (Японія)

mailto:tzovusf@mail.rv.ua


Автонавантажувач ТОУОТА 02-7ГР20 іден.№ 7ГР25-42008. д в и г у н  № 2Z-0101787 2006 року 
випускулерж. Номерний знак Т00030ВК виготовлення (Японія)

Дизельний навантажувач ТОУОТА 62-7ГР20 іден.№ 60-7РР25-18181. д в и г у н  № 1Л7-0П1885 2003 
року випускулерж. Номерний знак Т00242ВК виготовлення (Японія)

Дизельний навантажувач МІТ8ЦВІ8НШ)20СІЧТ заводський № П 6Р-85370. двигун № 068963 2003 
року випускулерж. Номерний знак Т0366РВ виготовлення (Японія)

Автонавантажувач НУБТЕІІ Н2.50ХМ ідент. № Р177В-06417Р. двигун б/н 1993 р о к у  випускулерж. 
Номерний знак Т00732ВК виготовлення (Німеччина)

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 
5(п'ять) робочих МІСЦЬ

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 
транспортна дільниця 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Директор ТОВ “ УКРАЇНСЬКА СІРНИКОВА ФАБРИКА” Косарев Михайло 
Іванович пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону прапі”і нормативно- 
правових актів до ньго (посвідчення №1852-64-15 протокол №64 від 19.06.15р) В товаристві створено 
службу охорони прані.Ф у н к ц і ї  начальника служби охорони праці покладено на Мельничука Олексія 
Кириловича. який пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праиі”і 
нормативно-правових актів до ньго (посвідчення №4310-134-15. протокол №134 від03.12.15)“Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями’Чпосвідчення №4310-134/6-15. 
протокол №134/6 від 30.11.15) .“Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті’Чпосвідчення №4310-134/6-15. протокол №134/6 від 30.11.15). пройшов навчання та виявив 
потрібні знання “Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів(посвідчення №4310-134/г- 
15. протокол №134/г від 03.12.15).прйшов навчання та перевірку знань з питань електробезпеки в 
установках напругою до1000В(посвідчення №2060-54 видане ДП РівненськийЕТН)

На підприємстві створена постійно-діюча комісія згідно наказу №1 від 02 січня 2018 року по 
перевірці знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань в Рівненському ЕТП. Один раз в рік водії автонавантажувачів проходять навчання та 
перевірку знань з ОП та електробезпеки, про що засвідчують відповідні протоколи.

Для працівників.які виконують роботи на автонавантажувачах своєчасно та в повному обсязі 
проводять інструктажи по інструкціях з охорони праці:ІОП №43-2016 “Для водіїв 
автонавантажувачів”:ІОП №54-2016”3 надання першої допомоги потерпілим при нещасних 
випадках”.3апис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.
Працівники в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та 
взуттям:І.Костюм бавовняний:2.чоботи шкіряні:3.рукавиці комбіновані:4.куртка утеплена:5.жилет 
сигнальний.На підприємстві с в наявності та ведуться:”Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці”:”Журнал реєстрації вступного інструктажу”:’’Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на ТОВ”



Експлуатаційною.технічною документаиіею.нормативно-правовими актами, навчально- 
методичними матеріалами, а також матеріально-технічна база забезпечені в повному обсязі.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

юї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.І.Косарев
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

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, усталювання 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.”.

органі Держпраці 20__ р.
№

Правління* Держпраці у Рівненській області І
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