
ЧШ9
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 
“Волинь-шифер”, код згідно з ЄДРПОУ: 31729043,

директор: Вакула Ярослав Олексійович

тел.(факс) 0362203289, адреса електронної пошти: shyferrv@ukr.net,

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 35700 
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1.

Договір про страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: страхова група ТАС 
Рівненська філія, строк дії -  до 13.06.19 р., поліс №7151459 від 14.06.18 р. 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився

Я, Вакула Ярослав Олексійович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- технологічні транспортні засоби:
1. навантажувач одноківшевий автомобільний Д-561-Е-ОП-6: державний 
№ Т 1276 РВ, свідоцтво про реєстрацію РВ 000324, виготовлений у 1972 р, в 
СРСР ;
2. автомобіль самоскид ЗІЛ ММ3 45021: державний № Т 0810 РВ, 

свідоцтво про реєстрацію РВ 848, виготовлений у 1988 р., СРСР ;
3. автонавантажувач ДВ 1792.33.20: державний № ТО 0655 ВК, свідоцтво 

про реєстрацію ВК 000324, заводський № 39008200025, двигун № 271621, 
виготовлений у 1990 р., в Болгарії,

які експлуатуються без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць -  З,
на території підприємства - 9,64 га у м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1 та у будівлі 
цеху з виробництва вібропресованих виробів: площа: 15805,6 м

mailto:shyferrv@ukr.net


(каркас: стовпчасті фундаменти, колони, плити покриття -  залізобетонні, стіни: 
цегляні та з бетонні зі стінових панелей).

Особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, призначена згідно наказу № 18 від 14.05.2018р.:
- Швейда Віталій Володимирович, заступник директора з виробництва - за 
технічний стан та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів, 
(навчання та перевірка знань: Протокол №76 від 15.06.18 - Посвідчення 
Рівненського ЕТЦ №2494-76-18 по законодавчих актах з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, Протокол №76- 
б від 15.06.18 р. -  Посвідчення Рівненського ЕТЦ №2494-766-18 “Правил охорони 
праці підчас виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці під час виконання 
робіт з інструментом та пристроями”, ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, Протокол 
№76в від 15.06.18 - Посвідчення Рівненського ЕТЦ №2494-76в-18 “Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті),

Створена і функціонує служба з охорони праці у складі інженера з охорони 
праці Гладкевич Ірини Олександрівни, (навчання та перевірка знань: Протокол 
№76 від 15.06.18 - Посвідчення Рівненського ЕТЦ №2477-76-18 по законодавчих 
актах з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, Протокол №76-6 від 15.06.18 р. -  Посвідчення Рівненського ЕТЦ 
№2477-766-18 “Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті”, “Правил 
охорони праці під час виконання робіт з інструментом та пристроями”, ДБНА 3.2- 
2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”, Протокол №76в від 15.06.18 - Посвідчення Рівненського ЕТЦ 
№2477-76в-18 “Правила охорони праці на автомобільному транспорті)

Наявні інструкції з охорони праці, затверджені 09.07.2018 р. наказом №37: 
№29 -  для водія навантажувача, №47 для водія вантажного автомобіля.

Проведено навчання з питань охорони праці згідно Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, затвердженого наказом 
№28а від 14.05.2018 р. Голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
заступник директора з виробництва Швейда В.В., члени комісії: інженер з охорони 
праці Гладкевич І.О., інженер-енергетик Хаврук О.В (Протокол ЕТЦ №18 від
17.02.2017 р, Посвідчення №516-18-17 знання Закону України “Про охорону 
праці” та нормативно-правових актів до нього, Протокол ПДК підприємства від
18.06.2018 р. перевірки знань Правил з охорони праці на автомобільному 
транспорті).

Наявні протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці від
25.06.2018 р. №11 (водії навантажувачів), №12 (водії автотранспортних засобів).

Всі працівники проходили вступний інструктаж, первинний інструктаж на 
робочому місці. Після проведення первинного інструктажу та відповідного 
стажування працівники допускалися до самостійної роботи. З працівниками, 
зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою раз у три місяці проводиться



повторний інструктаж. Позаплановий інструктаж проводиться при перерві в 
роботі більш, як ЗО днів або у разі зміни технологічного процесу та інш. 
Результати проведення інструктажів оформлюються у відповідних журналах.

Є в наявності технічна експлуатаційна документація. Працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту згідно Типових галузевих норм 
(костюм, черевики, рукавиці, каска захисна, додатково у зимовий час: куртка 
утеплена, штани утеплені, чоботи утеплені), є в наявності нормативно-правова та 
м; ' івчально-методичного забезпечення.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

й" листопада 2018р.

Я.О. Вакула
(Ініціали та прізвище)

органі Держпраці 2 0 __р. №


