
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою вілпові дальністю «ПрагмаФактор»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

24600 Рівненська область. Сарненський район, м. Сарни, вул. Соборна, 21. СДРПОУ 36788784 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор:_____________ Сінозацький Юрій Анатолійович______________________________.
телефаксу, адреса електронної пошти;

Тел./факс: (0432)55-49-71, (03655)3-39-97________ e-mail: pragmafaktor@gmail.com______

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;

24600 Рівненська область. Сарненський район, м.Сарни, вул. Соборна,21__________
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: Відкрите акціонерне товариство

(найменування страхової компанії,
HACK «Оранта». серія Т №290052, дата видачі 21.12.2018р., термін дії до 21.12.2019 року

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

___________Я, Сінозацький Юрій Анатолійович_________________________________ .
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

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:

__________________Ковальсько-пресове устаткування:____________________________________
(найменування виду робіт

1. пневмомолот МБ412 „зав. №3932, рік вигот. 1987, СРСР; 2. прес гідравлічний 1671М, зав. №78226,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

рік виггот. 1989. СРСР: 3.гідравлічний прес(згинальний) ИВ2144П ,зав .№914, рік виг.1988, СРСР
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

______________________4.прес-ножиці СТД-9, б/№, рік виг. 1988, СРСР._____________________.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

три робочих місця, у двох структурних підрозділах:_______________________________________.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:pragmafaktor@gmail.com


інструментальна дільниця і дільниця нестандартного обладнання__________
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:

Особи які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці і промислової
безп. :______ 1. начальник інструментальної дільниці - Ніколайчук Роман Степанович, посв.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
№ 5177-156-18, видане на основі протоколу № 156 від 25.10.2018р., протокол перевірки знань з охо- 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
рони праціТОВ «ПрагмаФктор» від 10.12.2018р. №1; 2. начальн. дільниці нестнандартного обладнан-

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
ня Кусковський Віталій Віталійов.,посв. №5172-15-18,видане на основі протоколу№156, 25.10.2018р. 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
протокол перевірки знань з охорони праці ТОВ «ПрагмаФактор» від 10.12.2018р.за№1___________ .

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Посвідчення №№ 5177-156-18 і 5172-156-18, вказані витне, видані Рівненським ЕТІІ______________ .

Експлуатаційна документація на вище перераховане обладнаня, в наявності

До роботи на ковальсько-пресовому устаткуванні допущені:

1. Копчик Юрій Васильович- коваль, пройшов навчання з питань охорони прані (протокол 
комісії пілрпиємства від 29.05.2018р., за №19); повторний інструктаж на робочому місці 
12.02,2019 р: періодичний медогляд 31.10.2018 р.

2. Салюк Володимир Миколайович- слюсар з механоскладальних робіт, пройшов навчання з 
питань охорони праці (протокол комісії підприємства від 28.05.2018р. за № 17):повторний 
інструктаж на робочому місці 04.03.2019 р.; періодичний меогляд 07.12.2018 р. 
Забезпечення спец.одягоміЗІЗ:

професія Найменування спец. Одягу і 313 Строк носіння в 
місяцях

Коваль ручного кування Костюм бавовняний 12
Фартух брезентовий 6
Черевики з металевим носком 12
Рукавиці антивібраційні 20 днів
Каска захисна До зносу
Навушники протишумові До зносу
Окуляри захисні ( знебючимся склом) До зносу
Рукавички спилкові 2 тижні
Взимку додатково: куртка на утепл. Прокладці 24

Слюсар з механоскладальн. робіт Костюм бавовняний 12
Берет бавовняний 12
Черевики шкіряні з металевим носком 12
Фартух брезентовий Черговий
Щиток зварника Черговий
Каска захисна До зносу
Окуляри захисні До зносу
Рукавички комбіновані спилкові 2 тижні
Взимку додатково: куртка на утепл. прокладці 24



На підприємстві створена служба охорони праці, що складається з одного працівника: 
інженера з охорони праці.

Функції служби охорони праці, згідно з наказом по підприємству, від 20.03.2018 року, за 
№ 0603-01, 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», та нормативно-правових актів до нього ( протокол від 25.05.2018 р. 
№59), «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 пі час роботи 
з інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
від 31.05.2018 р. за № 59/6).

У ТОВ «ПрагмаФактор» розроблено та введено в дію: 
інструкція з охорони праці № 24 для коваля ручного кування;
інструкція з охорони праці № 56 при роботі на гідравлічних, пневматичних та важільних пресах;
«Положення про службу охорони праці» (наказ від 03.06.2013р. 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).

Підприємством ведуться журнали: 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці; 
протоколів перевірки знань з охорони праці; 
протоколів перевірки знань з електробезпеки; 
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 ком ісії-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».

У відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», розділ VI, П.1, 

у травні-червні 2018 р. було виконано перегляд інструкцій з охорони праці для всіх професій, та 
видів робіт, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві затверджено списки працівників, які підлягають періодичним



медоглядам, в терміни, погоджені в управлінні Держпраці в Рівненській області і з Сарненською ЦРЛ, 
та складено договір на проведення мед. оглядів із Сарненською ЦРЛ, всі працівники проходять 
періодичні медогляди відповідно до затверджених списків і графіків.

На підприємстві облаштовано кабінет о охорони праці, укомплектований стендами з охорони 
праці, пожежної безпеки, які своєю тематикою охоплюють всі сфери виробничої діяльності 
підприємства.

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

Сінозацький Юрій Анатолійович

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .

Управління Держпраці у Рівненській області і
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

За № 20 7*0^

(посада, підпис)


