
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 «Промислово- комерційна фірма Євростар» 33014_
Рівненська обл м.Рівне вул. Кн.Ольги б.5.офіс 414 ; код ЄДРПОУ 36416693.___________
_____ Директор Янчишин Микола Михайлович, т./факс (0362) 61-70-70_____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
______ e-mail evrostar.rv@gmail.com__________________________________________

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;

Тернопільська обл м.Тернопіль вул.Лозовецька 26___________________
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 Українська пожежна страхова 
компанія Договір №206 -ц  від 21.03.2018 року термін дії до 23.03.2019 року___________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _аудит не проводився____
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «Промислово-комерційна фірма Євростар» Янчишин Микола 
Михайлович 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:

____зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами.________________________________
(найменування виду робіт 

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 

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 у відповідності до наказу № 4-в від 04.01.2018 року відповідальним за 
безпечне зберігання, отримання, видачу та ведення обліку балонів з зрідженими та стисненими 
газами на дільниці по заготівлі та переробці металобрухту за адресою: Тернопільська обл 
м.Тернопіль вул.Лозовецька 26 призначено начальника дільниці Голобородько Юрія Васильовича 
який атестований в Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в відІЗ.10.2016 року посвідчення 
№3625-123-16; №3625-123/б-16;№3625-123/в-16. Пройшов навчання і виявив потрібні знання
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«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів»

Обов’язки керівника служби охорони праці покладені на заступника директора з охорони 
праці Каліщука Анатолія Петровича( наказ № 4-в від 01.01.2018 року) атестований в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в відІЗ. 10.2016 року посвідчення № 3626-123-16; 
№3626-123/в-16; №3626-123/6-16.

Наказом №2-в від 04.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці: - голова комісії заступник директора з охорони праці Каліщук Анатолій 
Петрович пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в 
від 13.10.2016 року посвідчення № 3626-123-16; №3626-123/в-16; №3626-123/6-16. Члени комісії: 
Начальник дільниці Згривець Олег Семенович пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в від 13.10.2016 року посвідчення №3624-123-16; 
№3624-123/в-16;№3624-123/б-16; Начальник дільниці Гурін Микола Михайлович пройшов 
навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протоколи №37-6 від 04.04.2016 року; №37-в від 
07.04.2016 року посвідчення №1062-37/б-16;№1062-37-16;№1062-37/в-16; Начальник дільниці 
Васильєва Наталія Анатоліївна пройшла навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ 
протоколи №158,№158/6; №158/в від 08.12.2017 року посвідчення №4878-158-17; №4878-158/6-17; 
№4878-158/в-17.

На підприємстві згідно наказу №6-в від 04.01.2018 року для перевірки знань працівників на 
знання Правил безпеки систем газопостачання Українеи, правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів 
створена постійно- діюча комісія(ПДК) у складі: голова комісії заступник директора з охорони 
праці Каліщук Анатолій Петрович пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ 
протокол №123-в іфд 13.10.2016 року( посвідчення №3626-123/в-16) Члени комісії: Начальник 
дільниці Згривець Олег Семенович пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ 
протокол №123-в від 13.10.2016 року (посвідчення№ 3624-123/в-16); Начальник дільниці Гурін 
Микола Михайлович пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протокол №37-в 
від 07.04.2016 року (посвідчення№1062-37/в-16);Начальник дільниці Васильєва Наталія 
Анатоліївна пройшла навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протоколи №158/в від 
08.12.2017 року ( посвідчення №4878-158/в -17)

З працівниками та посадовими особами, які виконують роботи підвищеної небезпеки 
проводяться навчання, перевірка знань з охорони праці та інструктажі у відповідності до Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці ( наказ №2-в від 19 
червня 2009 року). Наказом №5-в від 04.01.2018 року затверджено графік проведення перевірки 
знань з питань охорони праці та ознайомлено працівників з даним графіком, розроблені питання 
перевірки знань з охорони праці( наказ №2/2-в від 19.06.2009р). •

Для виконання робіт з балонами на дільниці по заготівлі та переробці металобрухту допущене ; д;чевз 
газорізальник Шевченко Володимир Андрійович ( свідоцтво про присвоєння робітничої
каліфікацїї - газорізальник IV розряду від 01.03.2018 р №09 видане ДП Навчально-курсовий?
комбінат «Рівнебуд») який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у обсязі 
виконуваної роботи (протокол перевірки знань підприємства №38 від 02 березня 2018 року) 
медогляд(29.03.2018 року) та психофізичну експертизу(№18-1541/20671 від 11.04.2018 року) для 
виконання даних робіт. Працівник наказом директора допускається до роботи після проходження 
відповідних медоглядів, інструктажів, стажування (дублювання) на робочому місці та перевірки 
знань з охорони праці.

На теріторії дільниці по заготівлі та переробці металобрухту для зберігання балонів із ЗВЕ 
обладнані металеви шафи, які замикаються, мають відповідні вентиляцію і попереджувальні написи. 
Конструкції шаф для ЗВЕ захищають балони від прямого попадання сонячних променів. Територія,



де встановлені шафи, забезпечена засобами пожежогасіння, а також знаходиться на асфальтованій 
поверхні. Шафи встановлені від споруд на відстанях, що відповідають нормативним, двері 
відкриваються назовні, мають відповідні запірні пристрої. Зберігання балонів і ЗВГ відбувається у 
вертикальному положенні, що виключає можливість падіння балона. Постачання балонів 
відбувається відповідно до договорів №32 від 01/12/2016 р.ТОВ «Енердж газ» та ТОВ 
«Тернопільпромгаз -  ЛХЗ»договір №ДГ-003774 від 03.01.2018 р . Згідно умов договорів постачання 
здійснюється транспортом постачальника балонів.

Наказом № 4-в від 20.06. 2009 року затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці, 
а саме: - інструкція з ОП № 2 для газорізальника; - інструкція з ОП №4 для приймання, зберігання і 
видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами; - інструкція з ОП №5 при наданні 
першої(долікарської допомоги) потерпілим при нещасних випадках.

На підприємстві затверджені положення з охорони праці( наказ №2-в від 19 червня 
2009 року) а саме: Положення про службу охорони праці; Положення про комісію з охорони праці 
підприємства;Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці; Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту.

Наказом по підприємству №72/2-в від 04.01.2013 року на підставі затверджені положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту -  всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі. Для виконання робіт на підприємстві існує нормативно-правова, навчально-методична та 
матеріально -технічна база.

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.

V
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.". '  у  о . »

Управління Держпраці у Рівненській області *
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За від« 20 /Ж

сада, підпис)


