
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 «ШКВІОТАЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 33003, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Грушевського буд. 2-А

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
ЗКПО 30716613, КВЕД: 28.29, Мельник Василь Костянтинович, (0362) 266417

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;

Україна, 33003, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Грушевського буд. 2-А

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, Мельник Василь Костянтинович

(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:

Експлуатацію технологічних транспортних засобів , а саме:
- автонавантажувач Бв 15Т 13 УМ350, ідентифікаційний (заводський) № ОА701429, 
2007 року виготовлення (Японія)

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
15 робочих місць, з них на 1 існує підвищений ризик виникнення травм
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): адміністративно- технічний корпус, будівля виробничого цеху;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування



підвищеної небезпеки, їх марка, номер партій дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 

робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:

На TOB «UKRBIOTAL» наказами по підприємству призначені:

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Мельник В.К.

за безпечне виконання робіт, а саме:

• Відповідальний за безпечну експлуатацію навантажувача FG 15Т 13 VM350 -  начальник 
виробництва Боліщук В.М.наказ №10 від 17.04.2018р.)

• Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання начальник 
виробництва Боліщук В.М., наказ 39 від 13.12.2016р.

• Відповідальний за безпечну експлуатацію кран-балок начальник виробництва Боліщук В.М., 
наказ 09 від 17.04.2018р

Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 22А від 01.09.2009 року створена 
служба з охорони праці, наказом № 06/1 В від 29.07.2013 затверджено положення про службу та 
наказом № 06/1 В від 29.07.2013 року затверджено положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні 
праці по професіям та видам робіт згідно положення:

Наказ № 07 від 29 березня 2017 року, та додаток №1 до наказу № 07 від 29 березня 2017 року

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

На підприємстві наказом № 24 від 29.12.2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по охороні праці, та мають посвідчення про перевірку знань.

Прізвище та імя по 
батькові

Посада №  посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

Місце проведення навчання

Мельник Василь 
Костянтинович

Директор №3528-125-17 
Від 22.09.2017р.

Рівненський ЕТЦ

Тельних Ігор 
Анатолійович

Інженер 3 
охорони праці

№3527-125-17 
Від 08.12.2017р.

Рівненський ЕТЦ

Боліщук Володимир 
Миколайович

Начальник
виробництва

№3526-125-17 
Від 22.09.2017р.

Рівненський ЕТЦ

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на 
технологічний транспортни засіб;



Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;

^О ВІД А Л ^

явющі

Ук р а їн а

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забед

_Мельник В.К.__
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журнайг'ббліку 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.".


