
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця__________ ТзОВ «Центр «Сонячне ремесло»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____Юр. адреса: 34300, вул. Поліська, 5, смт. Володимирець, Рівненська обл.______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 35193572 тел.: (044) 239-14-60 директор Корчова Тетяна Василівна
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;

___________________ родовище бурштину «Володимирець Східний»______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

____________________ Рівненська область, Володимирецький район_______________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,___________________Корчова Тетяна Василівна_______________
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:
______________________________маркшейдерські роботи__________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
робочих місць -  1 (одне), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_________________ виникнення травм -  1 (одне)_______________________ _ _

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
_______будівлі: адмінприміщення -  1 (одне); виробничі обєкти - _____ ______

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
добувна дільниця ( кар'єр родовища бурштину «Володимирець Східний»)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості
На підприємстві:

Наказом №14-К від 24.03.2014р Шустра Євгеній Михайлович (свідоцтво про підвищення 
кваліцікації на право відповідального ведення маркшейдерськіх робіт СПК А Е №045983) 
призначений маркшейдером ТОВ «Центр «Сонячне ремесло»;

Положення про маркшейдерську службу підприємства (наказ №11-ОП від 29.04.2014р.);
Посадова інструкція № 23 Маркшейдера ( наказ № 06-ОД від 04.05.2017р.).

Наявність служби охорони праці:
Наказом №34-К від 30.05.2014р. Шустра Євгеній Михайлович призначений інженером з охорони 

праці ТОВ «Центр «Сонячне ремесло»;
Посадова інструкція № 9 Інженера з охорони праці ( наказ № 06-ОД від 04.05.2017р.);
Положення про систему охорони праці ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» (наказ № 14/01 ОП від 

17.02.2014р.);
Положення про службу охорони праці підприємства (наказ № 14/02 ОП від 17.02.2014р.).

Інформація про інструкції з ОП:
Інструкція №1 вступного, первинного та періодич-ного інструктажів з охорони праці ( наказ №17- 

02 ОП від 10 квітня 2017р );
Інструкція №2 для працівників про заходи пожежної безпеки ( наказ №17-02 ОП від 10.04.2017р );
Інструкція №3 з надання першої (долікарської) допомоги постраждалим від нещасного випадку на 

виробництві ( наказ №17-02 ОП від 10.04.2017р );
Інструкція №24 з охорони праці при проведенні спеціальних маркшейдерських (топогеодезичних 

польових робіт) ( наказ №17-02 ОП від 10.04.2017р ).
*

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «Центр 

«Сонячне ремесло» ( наказ № 14/04 ОП від 21.02.2014р.);
Наказ №17-07 ОП від 28.04.2017р Про створення кваліфікаційно-атестаційної комісії.

№
п/п ПІП Посада

№ посвідчення та дата 
навчання закону України 
«Про охорони праці» та 

нормативно правові акти 
до нього

№ посвідчення та дата 
навчання «Правил охорони 

праці під час розробки 
родовищ корисних копалин 

відкритим способом»
1 Корчова 

(Мовчан) Тетяна 
Василівна

Директор №4441-145-17 
від 03.11.2017р

2 Мельник
Анатолій
Петрович

Г оловний 
гірник 
(голова 
комісії)

№1480-58-17 
від 28.04.2017р

№ 1480-5 8/г-17 
від 28.04.2017р

3 Ковальчук
Олександр
Петрович

Г оловний 
енергетик

№1663-59-16 
від 20.05.2016р

№1663-59/к-16 
від 30.05.2016р

4 Шустра Євгеній 
Михайлович

Інженер 3 
охорони праці

№1665-59-16 
від 20.05.2016р

№1665-59/к-16 
від 30.05.2016р

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно 

Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» 
(наказ № 14/06 ОП від 21.02.2014р.).
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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.".

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕ ЄС ТР О ВА НО

За 90

(посада, підпис)


