
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

Товариство_______з _________обмеженою_______відповідальністю_______ «Агротехноекобуд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

76006, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ , вул. Вовчинецька, буд. 202, код ЄДРПОУ 
39238187, директор Кричфалушій Роман Іванович,______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
тел, 0362 45 22 20, rivbud2016@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;
м. Рівне, вул. Гайдамацька. 13-Б, м. Рівне, в районі вулиць Гагаріна та М.Струтинської____________

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

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір НВ юр. №175/000/17 0000014
(найменування страхової компанії,

від 18,05.2017 з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», термін дії до 18,05.2020
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Кричфалушій Роман 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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях.

(найменування виду робіт
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
трубопроводах): Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим,_____

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), ЗРІДЖЄНИМ, ОТРУЙНИМ,
вибухонебезпечним та інертним газом; зварювальні роботи; кількість робочих
місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4: будівельний

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які майданчик на 
земельній ділянці в районі вул Гагаріна та М.Струтинської в м, Рівне

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

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

mailto:rivbud2016@ukr.net


на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

________________________________________(цехів. ДІЛЬНИЦЬ. СТРУКТУРНИХ підрозділів)
Інші відомості: П різвищ е, ім'я т а по батькові осіб  відповідальних за  дот римання вимог 

законодавства з пит ань охорони праиі т а промислової безпеки: На ТОВ «Агротехноекобуд» 
наказами по підприємству призначені: відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт 
на висоті призначено виконроба Стельмащука В.Є., відповідальним за видачу нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки призначено Полюховича В.А. Н аявніст ь служ би охорони  
праиі: На підприємстві наказом №01-П від 05.04.2017 р. створена служба з охорони праці., 
наказом №03-П від 07.04,2017р. затверджені «Положення про службу охорони праці», «Положення 
про систему управління охорони праці». «Положення про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці». Інф ормація про інст рукції з ОП: На підприємстві розроблені, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці згідно з: Наказом №02-П від 06.04,2017р.,
Наказом від 10,04.2017 №04-ОП (інструкція з охорони праці за професіями та видами робіт, в 
тому числі Інструкція з охорони праці №02 під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів,), Інформація пуо проведення навчання т а інструктаоїсів з 
питань охорони праці: на підприємстві Наказом №6/1 від 13.04.2017 р. створено постійно-діючу 
комісію для перевірки знань з питань охорони праці.Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, 
та мають посвідчення про перевірку знань.

Прізвище та імя 
по батькові

Посада № посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці.електробезпека.П  
ТЕЕсп.ПБЕЕсп

Місце проведення 
навчання

Полюхович
Володимир
Адамович

Інженер 3 ОХОРОНИ 
праці

№ 2858-102-16  
Віл 08.09.2016 -

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Полюхович
Володимир
Адамович

Інженер 3 ОХОРОНИ 
праці

№ 2858-102/6-16  
Від 05.09.2016 -

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Полюхович
Володимир
Адамович

Інженер 3 ОХОРОНИ 
праці № 2858-102/в-16  

Від 08.09.2016

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Генега Петро 
Корнелевич

Енергетик № 1031-38-17  
Від 24.03.2017

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Генега Петро 
Корнелевич

Енергетик № 1190-48-17 
Від 07.04.2017р .

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Генега Петро 
Корнелевич

Енергетик № 1694-116-17 
Від 15.05.2017

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

Стель мащу к
Володимир
Євгенійович

Виконавець робіт № 1171-41-17 
Від 27.03.17

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”



8 Стельмащук Виконавець робіт № 1171-41/в-17 ДП “Рівненський
Володимир Від 03.05.17 ЕТЦ”
Євгенійович

На підприємстві затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці є 
в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстарції 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; 
Журнал видачі наряд-допусків; Жунал періодичного огляду тари; Журнал обліку та зберігання 
засобів захисту. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства. Експлуат аційна документація: на підприємстві є паспорта та інша 
експлуатаційна документація на устатковання. обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх 
розміщення по виробничім дільницям; Забезпечення засобами індивідуального захист у:працівники 
підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно з 
Нормами видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;від падіння працівників з висоти (пояси запобіжні, каски, огородження, знаки 
безпеки). Пояси запобіжні пройшли випробування заводом-виготовлювачем. Всі засоби захисту 
зареєстровані в «Журналі обліку засобів індивідуального захисту від падіння працівників з 
висоти». Н оумат ивно-правова, м ат еріально-т ехнічна база , навчально-мет одичне забезпечення:и&  
підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

-\ \

К ричф алуш ій Р.І.
(ініціали та прізвище)

18 квітня 2019 р.
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
ЗАРЕЄСТРОВАНО

і За № в і л 20

<£У
(посада, підпис)


