
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 “Елінн” ___________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________  33001, м.Рівне , вул.Хмільиа,40 ; ЄДРПОУ 36467004 ; КВЕД 43.21.0__________ _
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

директор — Тивонюк Сергій Олександрович ; тел-факс 0362 631716 : Місце виконання робіт 
підвищеної небезпеки - Рівненська область.

телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________  немає_________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,_______________ Тивонюк________Сергій________Олександрович__________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

Роботи в колодязях , шурфах, траншеях, котлованах
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Інші відомості

На підприємстві, згіно наказу №04/011 від 04.01.2013р. створено і затверджено Службу з 
охорони праці. Відповідальним за виконання земляних робіт, згідно наказу №05/ОП від 
03.03.2018року, призначено майстра Потапчука А.В. (посвідчення №462-15-16).

Створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони прані, затверджена 
наказом №01/ОП від 05.01.2018р : голова комісії - директор Тивонюк С.О. (посвідчення №1191- 
43-16), головний енергетик Рудик А.Б, (посвідчення №599-22-17), директор технічний Гандзюк 
В.Л. (посвідчення №1190-43-16).

Працівники проходять перевірку з знань з питань охорони праці в терміни, передбачені 
чинним законодавством.Згілно наказу №23/ОП від 06.04.2018 року, проведена перевірка знань 
з охорони праці працівників з інструкції з ОП №28-ОП (“Під час виконання земляних робіт в 
зоні розташування підземних комунікацій”, затвердженої наказом №17/ОП) що підтверджено 
Протоколом №09/04/18 від 09.04.2018р.

Працівники забезпечені нормативно-правовою, матеріально-технічною базою та 
навчально-методичною літературою.



Працівники забезпечені іщ 
випробування №08 від 16. 
16.04.2018року);
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ьними засобами захисту, зокрема : поясами (протокол 
драбинами (протокол випробування №09 від

Тивонюк С.О.
(ініціали та 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.
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