
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: Приватне підприємство «Агенство соціальних послуг «Інформ Сервіс 
Експрес», 33024 , м. Рівне , вул. 6-А Гвардійська, будинок 6 кв.Ю
ЄДРПОУ 30841281, КВЕД 71.20 -  технічні випробування ,43.21 -електромонтажні роботи, 33.14- 
ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
Генеральний директор: Ковальчук Анатолій Георгійович.

Номер телефона: (0362) 63-34-05, (0362) 402-462 
Номер факса: (0362) 28 19 93,
Адреса електронної пошти: ise@mail.rv.ua,
Місце(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: м. Рівне, вул. Курчатова, 46А.
Об’єкти по Рівненській області та по Україні.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній. Аудит з охорони 
праці не проводився.
Я, Ковальчук Анатолій Георгійович , цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки: 
робити, що виконуються на висоті понад 1,3 метри.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 3.
Інші відомості:

Генеральний директор Ковальчук Анатолій Георгійович пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці з Закону України « Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього протокол від 17.07.2015 р. № 73 посвідчення 
№2172-73-15.

В приватному товаристві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу № 5к від 08 червня 2010 року покладено на інженера з охорони праці Удовиченка Григорія 
Івановича, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський експертно-технічний 
центр Держпраці» з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол від 11.07.2013 року № 82 «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями» , 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол від 08.07.2013 року № 82-6.
У ПП «АСП «Інформ Сервіс Експрес» розроблено, затверджено та введено в дію згідно наказу 

№ 30 від 27.08.2015 року інструкції з охорони праці.
Розроблено та затверджено генеральним директором товариства посадові інструкції.
Згідно наказу № 36/2 від 11 червня 2010 року розроблено та затверджено «Положення про систему 

управління охороною праці».
Згідно наказу № 36/1 від 11 червня 2010 року розроблено та затверджено «Положення про службу 

охорони праці».
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Згідно наказу № 36 від 11 червня 2010 року розроблено та затверджено «Положення про 
організацію попереднього та періодичних медичних оглядів».
Згідно наказу № 10 від 21 січня 2013 року розроблено та затверджено «Положення про порядок 

забезпечення працівників спеціальним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту».
Згідно наказу № 52/1 від 01 вересня 2010 року розроблено та затверджено «Положення про 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці.».

На підприємстві є в наявності та ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями,
- Журнал видачі наряд допусків,
- Журнал періодичного огляду тари,
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

В приватному підприємстві наказом № 29 від 16 березня 2011 року створено комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії: власник ПП Войт Ю.М.
Члени комісії: начальник ЕТЛ Кисіль О.М.

інженер з ОП Удовиченко Г.І.

Голова комісії Войт Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ 
Держпраці»:

- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього, протокол від 
08.07.16 року № 77,
- «Правила охорони праці під час робот из інструментами та пристроями» , протокол від

22.08.2017 року № 107,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 22.08.2017 року 

№107,

Члени комісії:
Кисіль О.М. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:

- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього, протокол від
09.06.2017 року №79,
- «Правила охорони праці під час робот из інструментами та пристроями» , протокол від
22.08.2017 року №107,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 22.08.2017 року 

№107.
Удовиченко Г.І. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:

- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього», протокол від
14.07.2016 року №78,
- «Правила охорони праці під час робот из інструментом та пристроями» , протокол від
11.07.2016 року № 78-6,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 11.07.2016 року 

№78-6.



В товаристві наказом №07 від 04.04.2018 року відповідальними за організацію і безпечне 
проведення робіт на висоті та з підйомників призначено:

- начальника ЕТЛ Кисіля О.М., виконроба монтажної дільниці Норчука В.Д ,
Наказом № 04 від 04.04.2018 року створено комісію з проведення випробувань поясів запобіжних, 
лазів монтерських в складі:
Голова комісії:, відповідальний за енергогосподарство Кисіль О.М.
Члени комісії: інженер-електрик Агунович А.В.

Електромонтажник Никонюк В.П.

В ПП «АСП «Інформ Сервіс Експрес» є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння 
працівників з висоти, це пояси запобіжні: 1 пояс 1 ГІЛ-К2, 1 пояс - 2ПБ-2, які пройшли 
випробування (акт випробування поясів запобіжних №01 від 14.03.2018 року),

Працівники, зайняті на роботах на висоті, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці згідно протоколу товариства №02-17 від 08.08.2017 року.

Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці працівникам робиться в Журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

ПП «АСП «Інформ Сервіс Експрес» забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці під 
час виконання робіт на висоті та при виконанні верхолазних робіт, в т.ч. з підйомників.

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, 
устаткування 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.


