
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:
1) Приватне підприємство «Сектор»
2) Код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 31960857
3) Місцезнаходження юридичної особи:
35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Зелена, 2 Б
4) Прізвище, ім’я та по батькові керівника 
Євтушенко Володимир Олександрович
5) Номер телефону, адреса електронної пошти

(03652) 20782, гсіоі-зеїйог(а),ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на території Рівненської 
області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
відсутня.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня.
Я, Євтушенко Володимир Олександрович, 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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

- Зберігання балонів із стисненим та зрідженими газами:
Зберігаються в окремо стоячій металевій шафі з навісним замком та

попереджувальними написами.
Відповідальним за безпечну експлуатацію і справний стан балонів із киснем 
призначено Примаса Олег Іванович, який пройшов навчання на знання «Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» «Правил 
безпеки систем газопостачання» нормативних актів, що встановлюють вимоги 
до балонів в ДП «Рівненський ЕТЦ» посвідчення №318- ІО/в-18 протокол № 10/в 
від 02.02.2018 р. Розроблена інструкція для відповідальної особи за безпечну 
експлуатацію і справний стан балонів з киснем.
- Зварювальні роботи;

Електрозварювальні роботи відповідно до наказу №16 від 14.02.2017 р. 
виконують електрогазозварники, які пройшли навчання в спеціалізованих 
навчальних закладах.



Пудловський Я.Г.(диплом електрозварника Здолбунівського МПТУ №3 
№5913 виданий 18 липня 1981 року)

Гайдук О.А.(диплом електрогазозварника Здолбунівського МПТУ №3 
№143759 виданий ЗО червня 1988 року) посвідчення зварника №80-Рі-11 
протокол №80 від 01.03.2017 р.
Електрогазозварники пройшли навчання і перевірку знань з електробезпеки з 
присвоєнням II групи допуску з електробезпеки (протокол від 05.06.2017 року). 
В ПП »Сектор» розроблена та затверджена наказом №1 від 16.05.2016 р. 
інструкція з охорони праці для електрогазозварника ручного зварювання. 
Електрогазозварники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними 
засобами захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення 
працівників спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту.

Електрогазозварники проходять періодичний медичний огляд в
Здолбунівській ІДРЛ. Відповідальною особою за зварювальні роботи 
призначено головного інженера Примаса О.І., який пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт посвідчення №318-10/в-18 протокол №10/в від
02.02.2018 р.
- Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів

Для безпечного ведення робіт по обстеженню і чищенню димарів та 
вентиляційних каналів будинків на підприємстві створено ланку по перевірці 
димових та вентиляційних каналів. Відповідальною особою за безпечне і 
якісне виконання робіт по перевірці і чищенню димових та вентиляційних 
каналів в будинках призначено головного інженера Примаса Олега Івановича 
посвідчення №318-10/6-18 протокол №10/6 від 02.02.2018 р., який пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП »Рівненський ЕТЦ» «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». На 
підприємстві розроблена інструкція з охорони праці для пічника, інструкція 
пічника по ремонту і технічному обслуговуванню вентиляційних каналів і 
каналів для відводу продуктів згорання.

Роботи підвищеної небезпеки по перевірці і чищенню димових і 
вентиляційних каналів в будинках виконують пічники Кравець І.І. та Кравець 
П.І., які пройшли навчання в спеціалізованому навчальному закладі (свідоцтво 
пічника Рівненського державного навчально-курсового комбінату №890 від 
20.06.2003 р., посвідчення №25/18 від 23.06.2017 р., посвідчення контролера 
пічного господарства та вентиляційних каналів Рівненського державного 
навчально-курсового комбінату №6204 від 12.10.2007 р.) та чергову перевірку 
знань з питань охорони праці в комісії підприємства.

Пічники забезпечені необхідним інструментом для виконання робіт по 
перевірці і чищенню димових та вентиляційних каналів

Виробничо-технічна база власна, знаходиться по вул. Зеленій, 2 Б в м. 
Здолбунів, Рівненської області. Загальна площа території -0,1676 га. Виробничі 
приміщення -64 м2. Кількість робочих місць визначається згідно штатного 
розпису затвердженого 03.01.2018 р. наказ №1.

Наявність будівельної техніки, обладнання, устаткування:
- Зварювальний апарат ВД-306М -  2 шт., зварювальний інвентор АР.С 160,



Апарат для терморезисторного зварювання п/е труб MS А 210, 
Стикова зварювальна ManiHHa»Nowatech»,

Інші відомості
Головний інженер підприємства Примас Олег Іванович наказ №30 від 

26.07.2004 р. відповідає за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Наявна постійно-діюча комісія по перевірці знань з охорони праці згідно 
наказу №2 від 15.05.2012 р. в складі:
Голова комісії - директор Євтушенко Володимир Олександрович.
Члени комісії -  головний інженер Примас Олег Іванович.

- виконроб Бурачинський Іван Олександрович.
Голова і члени комісії пройшли навчання і перевірку знань Закону України 

«Про охорону праці» та нормативних актів до нього в ДП »Рівненський ЕТЦ», 
(Євтушенко В.О. посвідчення №218-6-18 протокол №6 від 19.01.2018 р., 
Бурачинський І.О. посвідчення №219-6-18 протокол №6 від 19.01.2018 р., 
Примас О.І. посвідчення №318-10-18 протокол №10 від 02.02.2018 р., пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки системи газопостачання» 
та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів посвідчення №318-10/в-18 протокол №10/в 
від 02.02.2018 р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» посвідчення №318-10/6-18 протокол №10/6 
від 02.02.2018 р. а також в повному обсязі наявні інструкції про проведення 
навчання та інструктажів з питань охорони праці. Працівники, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання, відповідно до складеної 
програми та перевірку знань з питань охорони праці в постійно-діючій комісії.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли 
вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці, забезпечені 
спеціальним одягом, спецвзуттям (напів комбінзон куртка, куртка ватна, чоботи 
чоловічі Е768-С/1, рукавиці,окуляри захисні(щиток), каска захисна, окуляри, 
щиток і костюм зварника, страхувальні пояси) та іншими засобами 
індивідуального захисту, пройшли медичний огляд.

ПП »Сектор» забезпечений законодавчими та іншими нормативно- 
правовими актами про охорону праці для виконання робіт підвищеної 
небезпеки та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.

Директор Євтушенко В.О.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__  2018 р. №
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