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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 ПП «Промінвестбуд» м. Рівне, вул. Млинівська. 27А,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

код ЄДРПОУ 31765783, директор Стрілець Світлана Вікторівна, тел. 61-09-25
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

e-mail: prominvestbud.rv@gmail.com 
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;
Місце виконання робіт - Рівненська обл.

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 
Страхова компанія «АСКА», №АО/3164435 від 15.04.2019 р. строк д ії-  1 рік 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит не проводився 
(дата проведення аудиту)
Я, Світлана Вікторівна Стрілець__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

_________________________________________________________ _____________ ______ 9

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 підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти.________________________________________________________________ _

(найменування виду робіт
Кількість робочих місць на підприємстві -  15; на яких існує підвищений ризик 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
виникнення травм -  8.____________________________________________________ _

mailto:prominvestbud.rv@gmail.com


Наявна виробнича база за адресою Рівненська обл. Млинівський р-н с. Новини, вул. 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Новинська. 1._______________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

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 Вілпові пальною за стан умов та безпечну організацію праці в цілому є

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з
директор підприємства С. В. Стрілець, наказ №01 ОП від 21.02.19р.__________________
питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення
За безпечну експлуатацію по дільницям, а саме:_____________________________________
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального

- Відповідальний за безпечну експлуатацію електрогосподарства -________________
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
інженер енергетик Стрілець С. А., наказ №18 ОП від 27.11.18р,_________________

______ Наявність служби охорони праиі: На підприємстві, наказом №01 ОП від 21.02.19р..
призначено відповідальною за ОП -  Мельник Т. С., і затверджено «Положення про службу 
охорони праці», наказом №03 ОП від 28.03.19р. затверджено «Положення про систему 
управління охороною праці».______________________________________________________

Інформаиія про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт згідно положення: наказ№07 ОП від 15.01.18р. та 
№17 ОП від 01.10.18р .

Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі: На 
підприємстві, наказом №04 ОП від 29.03.19р. етворена постійно діюча по перевірці знань з 
питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по охороні праці, електробезпеці та мають відповідні посвідчення про перевірку 
знань.

Голова комісії -  директор С. А. Стрілець (ОП: протокол 04.08. 2017 №102 ДП «Рівненський 
ЕТЦ»; електробезпека 5 гр. від 27.12.19 Управління Держпраці у Житомирській області).

Члени комісії : інженер з охорони праці -  Мельник Тетяна Сергіївна (ОП: протокол від 
02Л2Л6 №157 ДП «Рівненський ЕТЦ»: електробезпека: 4 гр. №22 від 01.03.18. ДП 
«Рівненський ЕТЦ»), виконавець робіт Стрілець Василь Павлович (ОП: протокол від 
29.03.2019 №44 ДП «Рівненський ЕТЦ»: електробезпека: 5 гр. №73-2-19 від 17.01.19р. ДП 
«Рівненський ЕТЦ»).

На підприємстві наказом №05 ОП від 01.04.19р. затверджено та введено в дію положення 
про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, наказом №09 ОП від 08.05.19р., 
затверджені та розроблені програми навчання та перевірки знань і тестові питання з 
перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони 
праці у відповідності до вимог чинного законодавства.



На підприємстві наказом №18 ОП від 27.11.18р._призначений відповідальним за 
електрогосподарство Стрілець Сергій Андрійович -  інженер-енергетик, який має 
електротехнічну освіту, пройшов перевірку знань і має гр)шу по електробезпеці V до і виш;е 
1000В.

Наказом №01 ОП від 03.01.20р призначений відповідальним за роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти, за безпечне 
виконання робіт по монтажу, ремонту, реконструкції, електроустановок і електрообладнання 
-  Стрілець Снргій Андрійович -  інженер-енергетик, який має електротехнічну освіту, 
пройшов перевірку знань і має групу по електробезпеці V до і виш;е 1000В.

Експлуатаиійна документація: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна 
документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх 
розміщення по виробничим дільницям.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів:

- Костюм для зварника- 1 раз на рік;
- Черевики шкіряні -  1 раз на рік;
- Рукавиці брезентові -  1 раз на місяць;
- Рукавиці-краги- 1 раз на місяць;
- Каска -  до зносу;

Щиток захисний -  до зносу;
- Куртка бававняна з вогнезахисним просоченням на утеплювальній прокладці -  1 раз 

на З роки;
- Брюки бавовняні з вогнезахисним просоченням на утеплювальній прокладці- 1 раз на 

З роки.
Нормативно- правова, матеріально- технічна база, навчально- методичне забезпечення: На 
підприємстві існує необхідна нормативно- правова, матеріально- технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

/
ПП «Промінвестбуд»

2020 р.

Директор С. В. Стрілець

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в управління 
Держпраці у Рівненській області

' Управлін?

, 20_______р. №_ (Ж / , ^

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, 
устаткування 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.


