
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 Рівненське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України,__________
місце знаходження, код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________ 33027 , м.Рівне вул. Київська. 106 А, код ЄДРПОУ 00183302. директор______________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Закутянський Іван Михайлович_______ т. 097 182 00 18___________________________________
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:

На території Рівненьскої області______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування насліждків можливої шкоди ПРАТСК “Арсенал страхування ”
(найменування страхової компанії,

строк дії до ЗО січня 2019 року № АК 8285224, дата видачі 31.01.18 р._______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведеня добровільного аудиту з охорони праці не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я , Закутянський Іван Михайлович_____________________________________
(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,устаткування 
підвищеної небезпеки:
____________Обстеження, уемонт та чищення димарів, повітропроводів__________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка ( за наявності),

номер партії,дата виготовлення, країна походження ,які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



_________ Два робочих місця по заявленому виду робіт._________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм , будівель

________________одна адміністративна будівля________________
. і споруд (приміщень), виобничих об’єктів

відповідного дозволу, кількість робочих місць , у тому числі тих,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Закутянський Іван Михайлович, диуект оп( посвідчення №  603-22-17 від 
02.03.07 у.. №  603-22/6-17 від 27.02.17 у.)________

(прізвище , ім’я та по батькові осіб,які відповідають
Павлюк Микола Дмитуович , пічник (посвідчення №  10-П від 04.05.2018 р .)________________

За дотуиманням вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки пуи
виконанні уобіт підвищеної небезпеки відповідають:_____________________________________

(за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;)
1. Закутянський Іван М ихайлович, диуектоу. 2. Леошик Богдан Анатолійович, заступник 
директора. 3. Бондар Олександу Степанович , майстер._________________________________

Створено комісію охорони праиі. Функції комісії охорони праці, згідно наказу__________
№  б від 02.01.2013 р. покладено на диектора Закутянського Івана Михайловича, який  
пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ Закону України “Про охорону 
праи і” та інших нормативо-правових актів до нього , протокол від 06,12.2013 у. №  145. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

З путівниками проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праиі працівників, які
виконують роботи підвищеної небезпеки.______________________________________________________
Склад комісії згідно наказу № 2 від 03.01.2018 у. : Закутянський І.М. - голова комісії ( посвідчення_____
№ 603-22-17 від 02.03.17 р. , № 603-22/6-17 від 27.02.17 у. Леошик Б.А. - член комісії ( посвідчення
№ 803-27-16 від 18.03.16 у.). Бондар О.С. - член комісії (посвідчення № 601-22-17 від 02.03.17р.,____
№ 601-22/ю-17 від 2 7.02.17 у.________________________________________________________________

нормативо-правові та матеріально-технічної бази навчально-методичого забезпечення ) 
Згідно наказу № 16 від 01.03.2010 у. затверджено інструкції з охорони праиі та перелік інструкцій 

по професіях та видах робіт.________________________________________________________________

навЧі того

В наявності вся експлуатаційна документація. В наявності засоби індивідульного захисту: стуаховочні 
' ■------------ -----  --------- :. Забезпечено нормативно-правову та матеріально-техічну базу______

'ЧЄННЯ.

^  (ініціали та прізвище)

] УйрШІйня Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

г ____ у журналі обліку суб’єктів господарювання^ ^ и т р р іа ^ ^ о м у ^ г ^ р ^  <х\7&л
Держпраці______________________ 20____р. № _____ ________

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


