
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці.

Відомості про роботодавця-. Товариство з обмеженою відповідальністю, Виробничо-комерційна 
фірма “Несподіваний шанс”, 33018 , м. Рівне, вул.Відінська 33/114,ЄДРПОУ 30841240, директор 
Гонгало Валентин Миколайович, тел./факс (0362) 64-44-01, unchance@gmail.com 
Місце виконання робітпідвищенної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищенної небезпеки — Рівненська область.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : договір страхування відсутній.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : не проводився.

Я, Гонгало Валентин Миколайович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищенної безпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпекЙ?Ш0Л0Г'ЧНІ транспортні засоби 
Екскаватор одноковшовий АТЕК-3121,1991 року випуску, виробник АО”АТЕК” м. Київ, Україна. 
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик виникнення травм-1. 
Підприємство має орендоване офісне приміщення.

Інші відомості:
Згідно наказу № 25.19 ОП від 01.02.2019 р., виконання функцій служби охорони праці в порядку 
сумісництва, покладено на технічного директора Катюху Анатолія Володимировича, який 
пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському експертно-технічному центрі ( посвідчення 
№ 269-8/6-19 від 28.01.2019 №8/6 “Правила під час роботи з інструментом та пристроями”, 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”,’’Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт”,’’Правила охорони праці на автотранспорті”, посвідчення № 
357-29-19 від 31.01.2019 № 29 “Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом”, посвідчення № 269-8/в-19 від 28.01.2019 №8/в “Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках”).

На підприємстві наказом № 2.6 ОП від 10.06.2017 р. відповідальним за безпечне проведеня робіт, 
технічний стан екскаватора, призначено Гонгало Григорій Миколайович (посвідчення № 2400-166- 
16 від 22.07.2016 №166 “Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом”, “Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, посвідчення № 
2350-82-16 від 22.07.2016 №82 “Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів 
до нього”).
Наказом № 7-К від 13.03.2017 р. для обсуговування та керування екскаватором призначено 
машиніста екскаватора Глухова Ростислава Генадійовича (свідоцтво № 501 від 09.12.2016р.).

Згідно проведеного технічного огляду екскаватор відповідає технічним вимогам (акт 
державного технічного огляду технологічних транспортних засобів №18 від 10.05.2018р.)

У ТОВ ВКФ “Несподіваний Шанс” розроблено, затверджено, та введене в дію:
-  Згідно наказу № 1.810П від 10.12.2018р. Інструкції з охорони праці;
-  Згідно наказу №8 ОП від 05.06.2017р. Положення про систему управління охороною 

праці. Положення про службу охорони праці. Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Положення про уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.Положення про комісію з питань 
охорони праці. Положення пророзподіл обовязків з питань охорони праці.

-  Згідно наказу №10 ОП від 14.11.2016р. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
-  Згідно наказу №25.18 ОП від 07.12.2018р. Перелік питань для перевірки знань 

працівниками питань з охорони праці.
-  Згідно наказу №24.18 ОП від 10.12.2018р. План графіків проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці.
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-  Згідно наказу №26.18 ОП від 10.12.2018р. План робіт та графіки обстежень служби 
охорони праці підприємства.

-  Згідно наказу №22.18 ОП від 10.12.2018р. Перелік посад, професій,і видів робіт, на які 
повині бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах підприємства.

-  Згідно наказу №23.18 ОП від 10.12.2018р. План робіт,та графіків обстежень 
підприємства.

На підприємстві наказом №6.2 від 01.02.19 ОП створено постійну діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі: голова комісії — директор Гонгало Валентин 
Миколайович ( посвідчення Рівненського експертно-технічного центру №2398-166-16 від 
22.07.2016р. №82 Закон України “Про охорону праці”та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 2398-166-16 віл 22.07.2016р. №166 
“Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, 
“Правил охорони праці на автомобільному транспорті”); члени комісії- технічний директор 
Катюха Анатолій Володимирович ( посвідчення № 269-8/6-19 від 28.01.2019 №8/6 “Правила під 
час роботи з інструментом та пристроями”, “Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”,’’Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”,’’Правила охорони 
праці на автотранспорті”, посвідчення № 357-29-19 від 31.01.2019 № 29 “Правила охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, посвідчення № 269-8/в-19 від 
28.01.2019 №8/в “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”) , начальник дільниці Гонгало Григорій 
Миколайович (посвідчення № 2400-166-16 від 22.07.2016 №166 “Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, “Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті”, посвідчення № 2350-82-16 від 22.07.2016 №82 “Закон України “Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього”).

З працівниками ТОВ ВКФ “Несподіваний Шанс” постійно проводяться навчання та перевірку 
знань з питаньохорони праці, згідно затвердженого графіку ,згідно наказу №24.18 ОП від 
10.12.2018р. Результати перевірки знань оформляються протоколом.

На підрпємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві.

Працівники ТОВ ВКФ “Несподіваний Шанс” забеспечені спецодягом,спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту. ь

ТОВ ВКФ “Несподіваний Шанс” має нормативно-технічну літературу в повному обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у тереторіальному органі 
Держпраці______________________________20___ р.
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