
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 “ Річ Ленд”_____________ 1___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35530. Рівненський район, смт.Квасилів, вул.Індустріальна. 16А. тел.(0362)627018,____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

КВЕД 08.92. код згідно з ЄДРПОУ 36809662___________________________________________ _
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;

____________ Рівненський район. смт.Квасилів, вул.Індустріальна. 16А _____________________
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 РІе вимагається________ _

(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, _________________ Гедьфалві Міклош Міклошович________________________
(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;

________ роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри ( п.бДодатку 6 до Порядку )____  -
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
виробничих обєктів складає 1 (одну) одиницю, бункер-живитель. ________________

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

__Відповідальною особою за проведення робіт на висоті призначено Костренка Є.І.(Наказ № 142 від
09.08.2018 року На підприємстві створена служба охорони праці ( Інженер з охорони праці -

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Пархомчук А.В.), діє положення «Положення про систему управління охороною праці»

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
(Наказ № 137 від 08.08.2018року),«Положення про службу охорони праці»(Наказ № 136 від

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
08.08.2018року), «Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
праці » (Наказ № 138 від 08.08.2018року).___________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Наказом по підприємству № 141 від 09.08.2018 року затверджено та введено в дію інструкції з____
охорони праці згідно штатного розпису ( Загальні, інструкції з охорони праці по професіям,______
інструкції з охорони праці по видам робіт).__________________________________________________
При виконанні робіт підвищенної небезпеки роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри - під 
час технічного обслуговування, оглядів, ремонтів, очищення технологічного обладнання на 
підприємстві діють наступні інструкції з о/п: №17 Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті; № 2 Інструкція з охорони праці з подання першої (долікарської) допомоги
потерпілим при нещасних випадках.____ ________________ _____________________
На підприємстві розроблена та виконується програма по проведенню навчань з питань охорони 
праці, створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці ( Наказ № 155від 
10.09.2018 року). Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань Закону України “Про
охорну праці” та нормативно-правових актів до нього: ________ __________________

Голова комісії: Гедьфалві М.М. - директор ТОВ “Річ Ленд’Г посв. № 3051-94-18)______ ______
Члени комісії: __________________________________________ _______ _

_________Гук В.В. - заст.директора ( посв. № 4499-312-17; № 4589-151-16).____________________
_________КостренкоЄ.І. - начальник виробництва ( посв. № 3942-121-18; № 3942-121/6-18),_______
_______ Пархомчук А.В. - інженер з охорони праці ( лосв.№ 3949-121-18; № 3949-121/1216-18).

Щорічно проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці для працівників 
задіяиих в роботах на висоті під час технічного обслуговування, оглядів, ремонтів, очищення 
технологічного обладнання. __________________________________

Працівники, задіяні в роботах на висоті, забезпечені необхідним спецодягом, взуттям та засобами 
індивідуального захисту (запобіжний пояс, каска) згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів. Проводиться 
випробування засобів індивідуального захисту та пристроїв для виконання робіт на висоті, дані
випробувань заносяться у відповідний журнал.
На підприємтсві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

Гедьфалві М.М.
(ініціали та прізвище)
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