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Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВ-фірма “Вертіка ЛТД”

( для юридичної особи: найменування юридичної особи)
33013, м Рівне, вул Київська, буд 10, код ЄДРПОУ 23302838

Директор - Жук Георгій Петрович 
Тел (067) 959 02 22. Е- mail vertika.nvne@gmail.com

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника .номер 
телефону,адреса електронної пошти.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлутації 
(застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки) - Рівне, 
Рівненська область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПАТ “Страхова група “ТАС”, до 21.02.2020 р, № FO -324207, від 21.02.19

(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 , Жук Георгій Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеноі небезпеки: 
_____________зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Електрозварювальне обладнання типу:
- електрозварювальний апарат ТСН-5( виробництво Украіна).

mailto:vertika.nvne@gmail.com


Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм-1.

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці.Функції служби охорони 
праці, згідно наказу по підприємству № 19 від 02.01.2018 року, покладено на 
інженера з охорони праці Риженка Ігоря Миколайовича, який пройшов 
навчання та перевірку знань згідно Закону України “Про охорону праці” та нор
мативно-правових актів до нього згідно протоколу РЕТЦ від 20.05.2016 № 59 
“ Правил безпеки систем газопостачання“ та правил виконання газонебезпеч
них робіт,” “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, НА, що встановлюють вимоги до балонів, “ПББЕ вантажопідіймальних 
кранів”, “ПББЕ парових та водогрійних котлів”, “ПББЕ підйомників”, ”ПББЕ 
ліфтів” згідно протоколу РЕТЦ від 20.05.2016 № 59-в.
“ Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів”, “Правил охорони праці 

під час роботи з інструментом та пристроями, ” Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” згідно протоколу від 
02.04.2018р. № 89.

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, призначені наказами по підприємству:
Жук О.Г.- технічний директор , відповідальний за:

- електрогосподарство та безпечну експлуатацію і справний технічний стан 
електрообладнання та пожежну безпеку, наказ №14 від 02.01.2019 року.;

- видачу та оформлення наряд-допусків та розпоряджень, наказ №6 від 
02.01.2019 року.
Гільчук О.А.- майстер , відповідальний за:

- безпечну експлуатацію і справний стан електрозварювального обладнання;
- проведення та виконання робіт підвищеної небезпеки та стан охорони праці 

при виконанні електрозварювальних робіт;
- дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності первинних 

засобів, наказ № 17 від 02.01. 2019 року.

У ТОВ-фірми “Вертіка ЛТД” розроблено, затверджено та введено в дію:
- згідно наказу від 02.01.2018 р. №15 “Положення про службу охорони 
праці”,’’Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці”;
- згідно наказу від 03.01.2017 № 2 “Інструкції з охорони праці та перелік 
інструкцій”;
- згідно наказу від 02.01.2019 № 7“ Положення про порядок проведення робіт, 
на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск”.



На підприємстві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці, Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, Журнал обліку видачі інстркуцій з охорони праці на підприємстві, 
Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями, 
Журнали обліку та зберігання засобів захисту.

Інформація про інструкції з ОП:

В ТОВ- фірма ’’Вертіка ЛТД” розроблені та затверджені інструкції з охорони 
праці по професіях та видам робіт згідно штатного розпису:

-Інструкція №1 “ Про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях”;
- Інструкція №4 з охорони праці для електромонтажників електричних 

підйомників (ліфтів);
- Інструкція №5 з охорони праці для електрозварника ручного зварювання; 
-Інструкція №7 з охорони праці для електромеханіків по обслуговуванню та

ремонту ліфтів ;
- Інструкція №11 посадова інструкція відповідального за електрогосподарство; 

Інструкція №14 інструкція з охорони праці для стропувальників;
- Інструкція №15 інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті 

з використанням спец.страхових засобів;
- Інструкція № 20 інструкція з охорони праці по експлуатації ескалаторів та 

пасажирських конвеєрів.

На підприємстві наказом від 02.01.2018 №19 створено комісію по перевірці 
знань працівників з питань охорони праці. Голова комісії— директор Жук 
Г.П.(протокол від 20.05.2016 №59). Члени комісії— директор технічний Жук 
О.Г. (протокол від 20.05.2016 № 59), інженер з охорони праці Риженко І.М.( 
протокол від 20.05.2016 № 59), які пройшли навчання і перевірку знань в РЕТЦ. 
Згідно наказу № 15 від 02.01.2019р. розроблено і затверджено “ Перелік робіт 
на висоті, які виконуються за наряд-допусками”, “ Список працівників, які 
мають право видачі наряд-допусків при виконанні робіт на висоті”.

Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону 
України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього,“ Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, ” Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”.

Працівники підприємства пройшли медичний огляд, акт від 06.06.2018 р. 
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту в 
достатній кількості: маска зварювальника, захисний щиток, захисна каска, 
костюм зварювальника , захисні окуляри, захисне взуття,захисні печатки.



ТОВ-фірма “Вертіка ЛТД” має технічну бібліотеку примірників нормативно- 
правової та матеріально - технічної літератури, постійно поповнюється новими 
виданнями .

Примітки: 1.Ф ізи чн а  о со б а—  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.устаткування підвищеної небезпеки.

2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами,які через св 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відм ітку в паспорті.

територіальному органі Держпраці
________________20___р. № ______

Управління Держпраці у Рівненській області ]
ЗАРЕЄСТРОВАНО

ч-


