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

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрагмаФактор», юридична 
адреса: 24600 Вінницька область, Крижопільский р-н, смт. Крижопіль, вул. 
Куйбишева, буд. 82 
ЄДРПОУ 36788784 
ІПН 367887817012
КВЕД-2010-28.99 -  виробництво інших машин і устаткування спеціального 
призначення, не віднесених до інших групувань.
Директор -  Сінозацький Юрій Анатолійович.
Тел,/факс: (0432) 55-49-71; (03655) 3-39-97, e-mail: pragmafaktor(5)gmail.corn.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, будівель , устаткування підвищеної 
небезпеки -  Рівненська область, місто Сарни, вул. Соборна, 21, індекс 34500.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, стосовно відшкодувань наслідків можливої шкоди 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата 
його видачі -  Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна 
страхова компанія «Оранта», серія Т № 2900523, дата видачі 21.12.2018 р., 
термін дії 21.12.2019 р.).

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

Я, Сінозацький Юрій Анатолійович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань праці, під час експлуатації обладнання підвищеної 
небезпеки, а саме:
- Технологічний транспорт -  автонавантажувач,
- модель P1D1A18LQ, ідент. № P1D1E703613, двигун № 2311916Х, рік 

випуску 2017,
зареєстрований в Управлінні Держпраці у Вінницькій області (свідоцтво про 
реєстрацію AB № 000625, від 10.10.2017 року, держ. номерний знак 
Т00625АВ), знаходиться в оренді вТОВ «ПрагмаФактор», договір від15.06.2018 
р. № 0615-01,
виробник Іспанія, без отримання дозволу.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці, що складається з одного 

працівника: інженера з охорони праці.



Функції служби охорони праці, згідно з наказом по підприємству від 20.03.2018 
р, за № 17-ОС, покладено на інженера з охорони праці Єленця Василя 
Івановича, який пройшов навчання та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці в Рівненській області, на знання положень Закону України «Про 
охорону праці» ( протокол від 25.05.2018 р. №59 ), та нормативно-правових 
актів до нього, що затверджують «Правила безпеки систем газопостачання», 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють підтиском» ( 
протокол від 25.05.2018 р. за № 59/в); «Правил охорони праці підчас роботи з 
інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (протокол від 31.05.2018 р. за № 59/6).

УТОВ «ПрагмаФактор» розроблено та введено вдію:
- «Положення про службу охорони праці» (наказ від 03.Об.2013р. за № 0603- 

01).
- «Положення про систему управління охороною праці у ТОВ 

«ПрагмаФактор» (наказ від 03.06.2013 р. за № 0603-01).
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці (Наказ від 03.06.2013 р. за № 0603-01).
- «Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією 

будівель і споруд ТОВ «ПрагмаФактор» (наказ від 03.06.2013 р за № 0603- 
01).

- Наказ ТОВ «ПрагмаФактор» від 13.04.2018 р. за № 0403-15, «Про безпечну 
експлуатацію виробничих будівель і споруд».
- Наказ ТОВ «ПрагмаФактор» від 30.03.2018 р. за № 0330-07, «Про 
затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки» (всі роботи проводити 
за письмовими нарядами, та нарядами-допусками на виконання робіт 
підвищеної небезпеки).
- Наказ ТОВ «ПрагмаФактор» від 04.04.2018р. за № 0404-11 «Про 
організацію попередніх (періодичних) медичних оглядів», медогляди 
проводяться згідно графіка, узгодженого з Сарненською ЦРЛ, за списками, 
узгодженими з Управлінням Держпраці в Рівненській області.
- На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці, забезпечений 
стендами з наочно-методичною тематикою з питань охорони праці по всіх 
видах робіт і обладнання, яке використовується в процесі виробництва.
- Підприємством ведуться журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку та випробування засобів захисту.

На підприємстві створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці, наказ від 30.03.2018 р. за № 0330-02.



Голова комісії-директор Сінозацький Юрій Анатолійович (посвідчення № 
831-29-16 , протокол № 29 , від 24.03.16)

Члени комісії:
- інженер з охорони праці Єленець Василь Іванович (посвідчення № 59
від 25.05.2018 р., № 59/6 від 21.05.2018 р., № 59/в від 25.05.208 р., № 1894- 
59/а-18 від 21.05.2018 р.);
- головний енергетик Тишкевич Олександр Олесійович (посвідчення № 

4652-139-18 від 27.09.2018 р.);
які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр».
Для роботи на навантажувачі закріплено працівника: Денисюка Валерія 
Леонідовича, який отримав свідоцтво про присвоєння кваліфікації водія 
навантажувача, після навчання в ДП навчально-курсовий комбінат 
«Рівнебуд», рішенням кваліфікаційної комісії від 28.10.2016 року, протокол № 
52, періодичний мед. огляд пройшов 23.02.2018 року.

ТОВ «ПрагмаФактор» забезпечений необхідною кількістю нормативної і 
технічної літератури , що постійно оновлюється та поповнюється.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 
Управлінні Держпраці в Рівненської області.

Директор ТОВ «ПрагмаФактор» 
Анатолійович

Сінозацький Юрій

« » 2019 року


