
н м ІЛ
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 “Управляюча 
компанія “Сонячне” м. Рівне вул. Вербова, 20, ЄДРПОУ 40759927, в особі директора Рибак 
Стефанії Романівни, тел./факс 5-91-96, 5-92-64, електронна адреса: 80піасіше-7@,і.иа ”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 
номер телефону, 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; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Місце виконання робіт м.Рівне вулиці: Вербова, Гурія Бухала, О.Кобилянської, Гр. 
Сковороди, Корольова, Макарова, Кн. Острозького, В.Мономаха. Герцена, Ювілейна, Біла, 
Дорошенка, Золотїївська, Калнишевського, Небесна Сотня, Коцюбинського, Воля, Львівська, 
Якова Банківського, Мирного, пр. Миру, Набережна, Олексинська, Пересопницька, Пирогова, пр. 
Робітничий, Підгірна, пр. Підгірний, Соборна, Старицького, Н.Хасевича, Хоткевича, пров. 
Шевський, пр. Шпанівський, Пирогова, Княгиницького, Млинівська.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_______________________________

(найменування страхової компанії,
не вимагається

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___ не проводився___
(дата проведення аудиту)

Кількість робочих місць: контролер пічного господарства та вентиляційних каналів, 
електрогазозварювальника, муляра, покрівельника (всього 4 робочих місць)

Я. Рибак Стефанія Романівна
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м (п.6 Додатку 6 до Порядку), обстеження, 
ремонт і чищення димарів, повітропроводів (вентиляційних каналів), зберігання балонів із 
стисненим, зрідженим, отруйним та вибухоненезпечним газом, зварювальні роботи 
(електрогазозварка)

На базі підприємства використовується виробничі об”єкти : складські приміщення, 
столярна майстерня, автогараж, побутові кімнати та офісні приміщення.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), 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: Наказом № 22-о/д від 02.07.2018р. створена служба з охорони праці та 
покладено виконання обов’язків на інженера з охорони праці Овсійчук Людмилу Віталіївну;

Створена комісія в складі: голова комісії заступник директора Кухар Олександр Дмитрович 
посвідчення протокол від 18.02.16 № 14, протокол від 15.02.16 № 14-6, протокол від 18.02.16 № 
14-в; члени комісії: інженер з ОП Овсійчук Людмила Віталіївна посвідчення протокол від 
26.03.18 № 36/6, протокол від 30.03.18 № 36, протокол від 30.03.18 № 36/в; головний інженер
Тихончук Валентин Петрович посвідчення протокол від 18.02.16 № 14, протокол від 18.02.16 № 
14-в, протокол від 12.01.16 № З

Наказом № 28-о/д від 02.07.18р. затверджені інструкції (в наявності) з охорони праці, 
зокрема на контролера пічного господарства та вентиляційних каналів №5,
електрогазозварювальника № 11, муляра №13, покрівельника №4.

Працівники ТзОВ “УК”Сонячне”, які допускаються до виконання робіт підвищеної 
небезпеки, пройшли спеціальне навчання протокол № 1 від 02.07.2018р., стажування та перевірку 
знань з питань охорони праці, пройшли відповідні інструктажі та проходять попередні медичні 
огляди.

Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці в наявності.

Працівники забезпечені 313 (спецодягом, спецвзуттям, рукавиці та рукавички будівельні, 
захисні окуляри, распіратори та маски, каски будівельні, зварювальні маски, мотузки та запобіжні 
пояси). Працівники забезпечені побутовими приміщеннями. В наявності стенди з охорони праці.

Зберігання балонів знаходяться у відкритому майданчику та захищені від атмосферних 
опадів та сонячних променів . Перевірка стану балонів проводиться щоденно.

В наявності нормативна література на будівельні та ремонтні роботи, “ Кодекс законів про 
працю”, “Житловий кодекс України”, ДБНи, довідники, юридична та правова література. 
Нормативно-технічна документація зберігається у приміщенні офісу і відповідає вимогам щодо 
зберігання.

Відповідальна особа по роботах: головний інженер Тихончук Валентин Петрович посвідчення 
протокол від 18.02.16 № 14, протокол від 18.02.16 № 14-в, протокол від 12.01.16 № З

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з

індивідуального захисту, нормативно-правової та 
методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб' 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ________

Управління ДержпрацГуІЬненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За . *и>влШ  ̂ 20_4* і

єктів господарювання у тер

2 0-^р .


