
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 Приватне підприємство «Фірма РОМ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33009, м.Рівне, пров. Робітничий.6. ЄДРПО: 23306434,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

Косарев Михайло Іванович; 0362623212; ppfrom@ukr.net

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; 

склад зберігання сільськогосподарської продукції

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
______ (РеР/г Т к с - С / £ ________________________________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,
ПАТ»Національна Акціонерна Срахова Компанія «Оранта», строк дії страхового полісу 
№1317883 від 05.10.2018п.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,____ Косарев Михайло Іванович_____________
(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:

на експлуатацію технологічних транспортних засобів (автонавантажувач НУ8ТЕІІ2.50ХМ 
Т00732ВК), двигун б/н 1993 року випуску, номерний знак Т00732ВК , (Німеччина)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:ppfrom@ukr.net


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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
_______________________ Кодне) робоче місце_____________________________________________

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Приватне підприємство «Фірма РОМ» Косарев Михайло 
Іванович пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці » і нормативно- 
правових актів до нього (посвідчення № 2205-67-18 протокол №67 від 01,06,2018р.) та з питань 
електробезпеки в установках напругою до 1000В (посвідчення № 884-23-19 ), видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ» .На підприємстві створена служба з охорони праці та відповідальною особою 
призначено інженера з охорони праці Медведеву Світлану Іванівну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці » і нормативно-правових актів до нього 
(посвідчення № 2151-81-17 протокол від 16.06.2017р.) ;  «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями»; «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(посвідчення № 5104-363-16 протокол від 19.12.2016), пройшла навчання та виявила потрібні знання 
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів та Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт в ДП «Рівненський ЕТЦ « (посвідчення № 1308-41-19, протокол 
№41 від 27.03.2019р.), з питань електробезпеки в установках напругою до 1000В ((посвідчення № 
1611-51-14 ), видане ДП «Рівненський ЕТЦ». Наказом директора №19/01-03 від 03.01.2019р 
призначено завідувача складу СЕП Дундюка Юрія Григоровича відповідальним за технічний стан 
та за безпечне проведення робіт навантажувачем, який пройшов навчання та перевірку знань 
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів та «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ДП «Рівненський ЕТЦ « (посвідчення № 1296-41-19, 
протокол перевірки знань № 41 від 27.03.2019р

На підприємстві створена постійно-діюча комісія згідно наказу № 19/01-08 від 08.01.2019р 
по перевірці знань з питань охорони праці.Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань в Рівненському ЕТЦ. Щорічно водій автонавантажувача проходить навчання та перевірку 
знань з ОП та електробезпеки, про що засвідчують відповідні протоколи ( Протокол №12 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Журнал протоколів перевірки знань з 
електробезпеки -11.05.2018р)Для працівника, який виконує роботи на автонавантажувачі своєчасно 
т, в повному обсязі проводять інтруктажі по інструкціях з охорони праці ЮП №48-2017»Для водіїв 
автонавантажувачів» та ЮП №17-2018 «З надання першої допомоги потерпілим при нещасних 
випадках». Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці. На підприємстві є в наявності та ведуться : «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці». При експлуатації автонавантажувача 
працівник в повному обсязі забезпечений засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям: 
костюм бавовняний, чоботи шкіряні,рукавиці комбіновані,куртка утеплена,жилет сигнальний.



Експлуатаційною, технічною, нормативно- правовими актами,навчально-методичними матеріалами, 
а також матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Косарев М.І.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ___ ____________20__р. № .

Примітки:

[ Управління Держпраці у Рівненській області |
ЗАРЕЄСТРОВАНО

І За № віл* / ^ '■ 2-90

(посада, підпис)

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.".


