
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _ТОВ «Промислово- комерційна фірма Євростар» 33014_
Рівненська обл м.Рівне вул. Кн.Ольги 6.5.офіс 414 ; код ЄДРПОУ 36416693._____________

__^Директор Янчишин Микола Михайлович, т./факс (0362) 61-70-70______________
( для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові 

керівника, номер телефону,
_________ e-mail evrostar.rv@gmail.com__________________________________________

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;

_____Рівненська обл м. Рівне вул.Млинівська 14; Рівненська обл., м.Дубно вул.Клима
СавуриД; Рівненська обл., м.Сарни вул.Рівненська 5;__Хмельницька обл, смт. Ярмолинці
вул.Залізнична 4;__Тернопільська обл. м.Тернопіль вул. Лозовецька 6.26______________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ( Дільниця м.Рівне) - Українська 
пожежна страхова компанія Договір №206 -ц від 21.03.2018 року термін дії до 23.03.2019 
року ( Дільниця в м.Дубно) - Українська пожежна страхова компанія Договір №450 -ц від 
11.07.2018 року термін дії до 11.07.2019 року. (Дільниця м.Сарни)- Договір страхування не 
заключений. (Дільниця смт.Яцмолинці) - Договір страхування не заключений. ( Дільниця 
м.Тернопіль ) - Українська пожежна страхова компанія Договір №206 -ц від 21.03.2018 року 
термін дії до 23.03.2019 року

( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,__________Янчишин Микола Михайлович_____________________________________

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 роботи, ЩО 

викопуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

mailto:evrostar.rv@gmail.com


С тріловий сам ох ідний  гусеничний  д изел ь-
електричний Д Е К  251 ( ви роб. Р адянський  С ою з) 5509 1988 25т С арни

Кран передвиж ний на рел ьсовом у ходу КБ -404.4
( ви роб .Р ад янський  С ою з) 285 1988 18т Р івне

Кран пневм окол існий  д изе л ь-е л ектри чн ий  КС-
5363В ( вироб. Р адянський  С ою з) 783 1991 36т Я рм олинц і

Кран пневм окол існий  д и зе л ь-е л ектри чн ий  КС-
5363А( ви роб .Р ад янський  С ою з) 1844 1984 25т Д убно

С тріловий сам ох ідний  гусеничний  д изел ь-
електричний Д Е К  251 ( ви роб .Р ад янський  С ою з) 3593 1983 25т Терноп іль

Кількіст ь робочих місиь, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення туавм:
5 робочих місць, з них на 5 існує підвищений ризик виникнення травм 
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів {цехів, дільниць, структурних 

підрозділів)', адміністративно- технічний корпус.
підвищеної небезпеки, тип або маркаГза наявності') номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

в и ко н у ю ться  та/або експлуатуються (застосовуються*) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих МІСЦЬ. В ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

споруд (приміщень), виробничих об’єктів їнехів, дільниць, структурних підрозділів-)

Інші відомості:
Обов’язки керівника служби охорони праці покладені на заступника директора з 

охорони праці Каліщука Анатолія Петровича( наказ № 4-в від 01.01.2018 року) атестований в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в відІЗ.10.2016 року протокол №21 від 21.02.2018 

року посвідчення № 3626-123-16; №3626-123/в-16; №3626-123/6-16; №674-21-18.

за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме: ( Дільниця м.Рівне)- начальник 
дільниці Корнійчука Павла Ярославовича який атестований в Рівненському ЕТЦ протоколи 
№121, 121-6,121 -в від 07.09.2018 року посвідчення №3941-121-18; №3941-121/6-18; №3941-121/в- 
18; Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з ОП, надання домедичної 
допомоги потерпілимм,гігієни праці та електробезпеки «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
ДБНА.3.2-2-2009 «Сиситема стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 
робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних 
актів, що встановлюють вимоги до балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів».

Дільниця м .Дубно начальника дільниці Згривця Олега Семеновича який атестований в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в від 13.10.2016 року посвідчення №3624-123-16; 
№3624-123/в-16;№3624-123/б-16;протоколи №123, 123-6,123-в відІЗ.10.2016 року посвідчення 
№3625-123-16; №3625-123/б-16;№3625-123/в-16. 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» ДБНА.3.2-2-2009 «Сиситема стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві» «Правил безпеки систем газопостачання» та правил 
виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів».

Дільниця в м.Сарни начальник дільниці Мельник Олександр Петрович який 
атестований в Рівненському ЕТЦ протоколи № 21 від 21.02.2018 року; №121, 121-6,121-в від 
07.09.2018 року посвідчення№676-21-18 №3945-121-18; №3945-121/в-18; №3945-121/6-18



Пройшов навчання і виявив потрібні знання ЗУ «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Сиситема стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт» «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, іцо працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів».

(Дільниця смт.Ярмолинці) начальник дільниці Повелій Юрій Михайлович який 
атестований в Рівненському ЕТЦ протоколи № 37 від 07.04.2016 року; №37-6 від 04.04.2016 року; 
№37-в від 07.04.2016 року посвідчення№1063-37-16 №1063-37| 6-16; №1063-37/в-16 Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання ЗУ «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Сиситема стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві» «Правил безпеки систем газопостачання» та 
правил виконання газонебезпечних робіт» «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів».

(Дільниця м. Тернопіль) начальник дільниці Голобородько Юрій Васильович який 
атестований в Рівненському ЕТЦ протоколи № 123 від 13.10.2016 року; №123-6 від 10.10.2016 
року; №123-в від 13.10.2016 року посвідчення№3625-123-16 №3625-123| 6-16; №3625-123/в-16 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання ЗУ «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»ДБНА.3.2-2-2009 «Сиситема стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт» «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів».

Наказом №26-в від 28.09.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці: - голова комісії заступник директора з охорони праці Каліщук Анатолій 
Петрович пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протоколи№123, 123-6,123- 
в відІЗ.10.2016 року протокол №21 від 21.02.2018 року посвідчення № 3626-123-16; №3626- 
123/в-Іб; №3626-123/6-16; №674-21-18.

Члени комісії: Начальник дільниці Згривець Олег Семенович пройшов навчання та 
перевірку знань в Рівненському ЕТЦ протоколи №123, 123-6,123-в від 13.10.2016 року;протокол 
№21 від 21.02.2018 року посвідчення №3624-123-16; №3624-123/в-16;№3624-123/б-16; №675-21- 
18.Начальник дільниці Гурін Микола Михайлович пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №37-6 від 04.04.2016 року; №37-в від 07.04.2016 року; протокол 
№21 від 21.02.2018 року посвідчення №1062-37/б-16;№1062-37-16;№1062-37/в-16; №675-21-18. 
Начальник дільниці Мельник Олександр Петрович, пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ протоколи №121, 121-6,121-в від 07.09.2018 року;протокол №21 від 
21.02.2018 року, посвідчення №3945-121-18; №3945-121/в-18 ;№3945-121/б-18; №676-21-18.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні праці по професіям та видам 
робіт згідно положення:
Працівники наказом директора допускаються до роботи після проходження відповідних 

медоглядів, інструктажів, стажування (дублювання) на робочому місці та перевірки знань з 
охорони праці. У випадку переводу працівника з однієї дільниці на іншу працівникам також 
проводиться стажування. Накази про стажування та допуск до самостійної роботи оформляються 
встановленим порядком. Ведуться журнали: реєстрації інструкцій з охорони праці; обліку і 
видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. 
Розроблено та затверджено «Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,



попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2018 
рік. Щоквартально проводиться розгляд їх виконання.

Наказом № 4-в від 20.06. 2009 року затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці, а 
саме: - інструкція з ОП № 17 інструкція з ОП №5 при наданні першої(долікарської допомоги) 
потерпілим при нещасних випадках.

З працівниками та посадовими особами, які виконують роботи підвищеної небезпеки проводяться 
навчання, перевірка знань з охорони праці та інструктажі у відповідності до Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці ( наказ №2-в від 19 
червня 2009 року). Наказом №5-в від 04.01.2018 року затверджено графік проведення перевірки 
знань з питань охорони праці та ознайомлено працівників з даним графіком, розроблені питання 
для перевірки знань з охорони праці( наказ №2/2-в від 19.06.2009р).

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устатковання, обладнання, 
машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям ЧТО та ПТО
проводяться згідно графіку.

Наказом по підприємству №72/2-в від 04.01.2018 року на підставі затверджені положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту -  всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі. Правила охорони праці при роботі на висоті затверджені окремим наказом по 
підприємству (наказ №74 -  в від 05.01.2018 року) Працівники, що виконують роботи на висоті забезпечені 
такими засобами індивідуального захисту а саме: каски, рукавиці, страхові пояси та 
світловідбивальні жилети, спеціальне взуття та спецодяг. Особисті картки обліку спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у підрозділі ведуться. Для виконання робіт 
на підприємстві існує нормативно-правова, навчально-методична та матеріально -технічна база у 
повному обсязі, підприємством кожного року виділяються чималі кошти з бюджету для 
актуального 
база.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі 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, устатковання 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.".

1 Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

(посада, підпис)


