
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця -  ТОВ “Сарниторф”, код платника податків 
згідно з ЄДРПОУ 35717382, КВЕД 19.20, Трюхін Олександр Олександрович -  
директор ТОВ “Сарниторф”, телефон +38 (096) 235-14-47, gymat@ukr.net. 
Рівненська область, Сарненський район, село Чемерне, вулиця Залізнична, 1 -Б, 
індекс 34524.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -
не проводився.

Я, Трюхін Олександр Олександрович, директор ТОВ “Сарниторф”, цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки, а саме -  зварювальні роботи. Кількість робочих 
місць -  1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик отримання травм.

Місце виконання робіт: площадка у виробничому цеху підприємства.
На підприємстві використовується зварювальний напівавтоматичний 

апарат TESLA Weld MIG/MAG/MMA 285. Призначений для зєднання будь- 
яких видів сталі в домашніх умовах і на невеликих підприємствах. Живлення: 
200 - 240 В. Інструкція по експлуатації і технічний паспорт виробу в наявності. 
Даний зварювальний апарат знаходиться на гарантійному обслуговуванні від 
11.09.2018 року.

Інші відомості
На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу 

охорони праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці затверджено наказом директора ТОВ 
“Сарниторф” № 3/ОП від 28.12.2015 року. Затверджено директором ТОВ
“Сарниторф” Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, 
згідно затвердженого штатного розпису та Перелік інструкцій з охорони праці, 
які необхідні для виконання робіт на дільницях підприємства. Дата 
затвердження інструкцій з охорони праці 28 грудня 2015 року наказ № 12 
(термін дії до 28.12.2018 року).

На основі закону України “Про охорону праці” та п.2.3 р.4 “Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці” НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 5 від 28 
грудня 2015 року “Про створення комісії по перевірці знань”.

Трюхін Олександр Олександрович -  директор, пройшов навчання та 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання

mailto:gymat@ukr.net


домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення 
№ 1925-58-18 протокол від 25.05.2018 р. № 58. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”. Посвідчення № 
1925-58/в-18 протокол від 25.05.2018 р. № 58/в. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”. 
Посвідчення № 1925-58/6-18 протокол від 21.05.2018 р. № 58/6.

Відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт призначено 
механіка Сергійчука Василя Захаровича (наказ № 16 від 12 червня 2018 року), 
який пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”. Посвідчення № 2601-153-18 протокол від
18.06.2018 року № 153. Пройшов навчання та виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 2244-68-18 протокол від
01.06.2018 року № 68.

Матійців Олег Ігорович -  заступник директора. Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”. 
Посвідчення № 2339-71-18 протокол від 06.06.2018 року № 71.

Електрозварник у встановлені терміни пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці.

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та іншими засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.

Працівники підприємства нормативно-правовими актами забезпечені в 
повному обсязі.

О.О.Трюхін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_____________ 20__р. № ______________.
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