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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: ТОВ «Радивилівський елеватор»

Місцезнаходження юридичної особи: 35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Паркова,28

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 35882888

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника: Чернявський Володимир Миколайович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: (050)-357-0730,
vch erniavskyidcdasroprosperis. com

Місце проведення робіт підвищеної небезпеки 35500, Рівненська обл„ м. Радивилів, вул. 
Паркова,28

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», до 25 квітня 2019 р„ 
договір №51/0262/320 від 20 квітня 2018 р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

Я, Чернявський Володимир Миколайович
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, устаткування підвищеної небезпеки:

- зварювальні (електрозварювальні) роботи ('зварювальний апарат Патон СТШ 252 
зав. №01794), кількість робочих місць -  1 електрозварник;

- роботи в колодязях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, 
топках), кількість робочих місиь, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  5;

Інші відомості:
На підприємстві наказом №55 від 26 червня 2018 року призначені відповідальні особи за 

роботи підвищеної небезпеки:
За організацію і безпечне виконання зварювальних робіт (головного енергетика -  
Юсюка І. А.)

- За організацію і безпечне виконання робіт в колодязях, бункерах, камерах, 
замкнутому просторі (ємкостях, топках) -  старший майстер Чиж П.Б (протокол 
навчання №45 від 01 червня 2018 р.).

Генеральний директор ТОВ «Радивилівський елеватор» Чернявський Володимир 
Миколайович пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно правових актів до нього (Посвідчення №2635-82-18 протокол від 
22.06.2018 р. №82, видане Рівненським ЕТЦ).
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На підприємстві створена комісія для перевірки знань з питань охорони праці (наказ №36 
від 23 березня 2018р.). Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в Рівненському ЕТЦ та мають відповідні 
посвідчення:

Голова комісій -  головний інженер Романюк Валерій Володимирович, знання Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно правових актів до нього (посвідчення №2635- 
82-18 від 22.06.18р.), V група допуску з електробезпеки до та понад 1000В, Правил охорони 
праці з інструментом та пристроями (посвідчення №3482-107-18 від 08.08.18р.), Правил 
безпеки систем газопостачання України та Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (посвідчення №3312-101-18 від 27.07.18р.).

Члени комісії:
Головний енергетик Юсюк Ігор Анатолійович, виявив потрібні знання законодавчих актів 

з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
(посвідчення №634-20-18 від 23.02.18р.), IV група допуску з електробезпеки до та понад 
1000В, Правил охорони праці з інструментом та пристроями (посвідчення №634-20/6-18 від 
19.02.18р.), Правил безпеки систем газопостачання України та правил виконання 
газонебезпечних робіт (посвідчення №634-20/в-18 від 23.02.18р.).

Інженер з охорони праці Мирончук Віталій Петрович, виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки (посвідчення №314-10-18 від 02.02.18р.), IV група допуску з 
електробезпеки до та понад 1000В, Правил охорони праці з інструментом та пристроями 
(посвідчення №314-10/6-18 від 02.02.18р.), Правил безпеки систем газопостачання України 
та правил виконання газонебезпечних робіт (посвідчення №314-10/в-18 від 02.02.18р.).

Наказом №3 від 02.01.15р. створена служба охорони праці, призначено інженером з 
охорони праці Мирончук Віталія Петровича, затверджено положення про службу охорони 
праці.

Наказом №25 від 05.02.18 р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства головного енергетика Юсюка Ігоря 
Анатолійовича.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання, перевірку 
знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», медичні огляди відповідно Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій (наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 р.)

На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 52 від 11 червня 2018 р інструкції з 
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії:

№ 36. Інструкція з охорони праці при виконанні вогневих робіт
№ 37. Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт
№ 24. Інструкція з охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання
№ 20. Інструкція з охорони праці під час робіт в закритих просторах
№ 16. Інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних 

випадках
№ 12. Інструкція з охорони праці під час робіт в колодязях та систем водопостачання та 

водовідведення
№ 6. Інструкція з охорони праці при роботі в силосах та бункерах
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Працівники підприємства, що виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені 
спеціальним одягом, спеціальним взуття та іншими засобами індивідуального захисту, а 
саме:

Зварювальник -  костюм зварювальника, черевики зварювальника, рукавиці краги, 
зварювальна маска, додатково в холодну пору куртка зимова;
Працівники, що виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, 
трубопроводах) -  костюм робочий, кепка, спеціальне взуття, додатково при потребі 
чергові каска захисна, окуляри захисні, чоботи гумові, мотузка рятувальна, пояс 
запобіжний.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
безпеки. Підприємство має навчально-методичне 
зання та перевірки знань з питань охорони праці.

Чернявський В. М.

питань охоро 
забезпечен

промислової 
оботи з наї

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, 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.”.
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