
Д одаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету М іністрів України 
від 7 лю того 2018 р. №  48)

ІІЕКЛАРАШЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

ПЇЛО III

ВІДОМОСТІ Про роботодавця

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
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адреса електронної пошти;
ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕІДЬ ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВІКТОР ШТРОВИЧ 

паспорт СР351645., Володимерецьким РВ УМВС України в Рівненській області. 
17лютого1998; місце проживання - 34333, Рівненська обл„ Болодимирецький район, 
село______Дубівка.______СОБОРНА.______будинок______ 108:______2970707734.
0680393030
для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли 
виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер
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Рівненська обл.. смт. Володимиредь. вул. М.Куца.1в
(м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маппш, 

м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його вилачії

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

Я. ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕІІЬ ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи -підприєм ця) 
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:
> обладнання, призначене для експлуатації в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі, а саме:

- резервуар сталевий горїїзоктальний для зберігання нафтопроду'ктів РГС-25, 
обліковий №1, заводський № б/н, 1995 року виготовлення, Україна;



резервуар сталевий горизонтальний для зберігання нафтопродуктів РГС-25, 
обліковий №2, заводський № б/н, 1993 року виготовлення, Україна; 
резервуар сталевий горизонтальний для зберігання нафтопродуктів РГС-10, 
обліковий №3, заводський № б/н, 1994 року виготовлення, Україна; 
резервуар сталевий горизонтальний для зберігання нафтопродуктів РГС-10, 
обліковий №4, заводський № б/н, 1994 року виготовлення, Україна; 
резервуар сталевий горизонтальний для зберігання нафтопродуктів РГС-4, 
обліковий JY«5, заводський JY« б/н, 1994 року виготовлення, Україна; 
паливо-роздавальна колонка МОУА-1КЕД-50/100-0,25-1-А-2-02В, заводський 
№0472, 2017 року виготовлення, Україна

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наязкості), номер парти, дата виготовлення, країна
походж ення, ЯКІ виконуються 
відповідного дозволу,

та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

загальна кількість працівників 6 - чол., в тому числі виконують роботи підвищеної 
небезпеки- З чол._________________________________________________________
кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм.

Офіс за адресою: Рівненська обл.. смт. Володимирень, вул. М.КуцаЛв., на балансі є 
будівлі, споруди, адмінпримішення,
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні 
дотримання вимог законодавства з питань охорони прані.____________________

за

{поізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕІІЬ ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВЖТОР ПЕТРОВИЧ, маю 
посвідчення №125-9-20. видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» ФОН Ямпольському В.П. в тому, шо пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони прані, надання домедичної допомоги
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Рівненській області протокол №9 від 28.02.2020)
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказ jYo2 від 04.03.2020 «Про службу охорони прані»: виконання функпій ОП 
покладено на інженера з ОН Блищика О.М. який має посвідчення Y2679-30-19. 
видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОЕНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони прапі. надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни драпі та електробезпеки, протокол Kq30 від 15Л 1.2019: 
посвідчення №679-30-6-19. видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тоіуг/, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони прапі під час роботи з 
інструментом та пристроями». «Правил охорони прапі під час виконання робіт на 
висоті». ПРОТОКОЛ №30-6 від 15Л 1.2019;посвідчення №679-30-в-19. видане ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП 
Блищик О.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової 
інструкпії по організапії безпечного проведення газонебезпечних робіт, інструкпії з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах». 
«Вимог роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у



потенційно вибухонебезпечних середовищах», протокол №30-в від 15.11.2019 
Наказ №3 від 04.03.2020 «Про затвердження положень»: Положення про служба 
охорони праці. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань ; 
питань охорони праці. Положення про систему управління охороною праці.

Наказ №14 від 04.03.2020 «Про призначення відповідальної особи за безпечний 
справний стан та безпечну експлуатацію складу ПММ», наказ №15 від 04.03.2020
«при іірИ:зНаЧЄЯи>і вІдиОшдшіьНОІ иСиии sä іПді ОТивКу Та вИКиНаННя ГаЗОНебе:іііЄЧНИХ
робіт», наказ №16 від 04.03.2020 «Про призначення відповідальної особи за видачу
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Бірюка 0 .0 . який має посвідчення №100-9-20. видане ТОВ «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДШ» механіку Бірюку O.Q. в тому, що 
він пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання, домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. 
ПРОТОКОЛ №9 від 28.02.2020: посвідчення №100-9-в-20, видане ТОВ «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДШ» механіку Бірюку 0 .0 . в тому, що 
він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт. ІНСТРУКЦІЇ з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах». «Вимог роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», протокол №9-в від 28.02.2020; посвідчення 
№100-9-6-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДШ» механіку Бірюку O.Ö. в тому, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з Інструментом та 
ПРИСТРОЯМИ». «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол
J>»y-U JBUt

наявність служби охорони праці,
у  ФОП ЯМПОЛЬСЬКИИ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ розроблені та введені в дію наказом 
по підприємству Положення з ОХОРОНИ праці . а також введені в дію посадові 
ІНСТРУКЦІЇ на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці №4 від 04.03.2020 
в TöMY ЧИСЛІ інструкція №7 при проведені газонебезпечних робіт, №1 для 
заправника паливно-мастильних матеріалів.___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
на професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підприємства. 'Перелік посадових інструкцій персоналу та 
перелік інструкцій з охорони праці затверджені наказом у ФОП Ямпольський В.П.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 
НІІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з 
питань ОХОРОНИ праці та вeд '̂̂ тьcя відповідні ж^/рналк реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.

Наказом №5 від 04.03.2020 р. створена комісія для проведення-перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірі^^ знань
голова комісії -  директор Ямпольський В.П.:
- посвідчення №125-9-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВР1РОБНИЧА ФІРМА

«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП Ямпольському В.П. в тому, що він пройшов



навчання І виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №9
Ш Д

посвідчення №125-9-в-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВР1РОБНИЧА ФІРМА
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП Ямпольсько^€>  ̂ В.П. g тому, ЩО ВІН пройшов
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №9-в від 28.02.2020;

- посвідчення №125-9-а-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП Лмпольському В.П. про допуск до роботи в 
електроустановках до 1000В, має III групу з електробезпеки, дата наступної 
перевірки знань з електробезпеки 28.02.2021.

члени комісії: інженер з ОН Блищик О.М.:
- посвідчення №679-30-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» Інженеру з ОН Блищик О.М. в том>̂ , що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №30 
від 15.11.2019;

- посвідчення №679-30-6-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», протокол №30-6 від 15.11.2019;

- посвідчення №679-30-в-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, інструкції з організації безпечного ведення
B O n je g x iy  гілЯїіт і ія  таи<я\гігг>ііі“б^*'їттргіттїгк' / /R trv rn r ' г»л<^птг»тіяіаттт r T n r n t i tm

забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №30-в від 15.11.2019.

механік Бірюк 0 .0 .:
- посвідчення №100-9-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» механіку Бірюку 0 .0 . в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, і’іі'ієни праці іа електробезпеки, протокол №9 
від 28.02.2020;

- посвідчення №100-9-в-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРК4А 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» механіку Бірюку 0 .0 . в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №9-в від 28.02.2020;



- посвідчення №100-9-6-20, видане ГОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДШ» механіку Бірюку 0 .0 . в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», протокол !№9-б від 28.02.2020.

У ФОП Ямпольський В.П. наявні:
_ • • _ • W • •

ХХ/ЛТМкЖО'Т'ТТОХТЛ ___ 'TVavXJITJXJFI 'ТУЗ /аглГкГТТТЛ/О'ТУЗТТІТЛХМ ТТ/ЛІЛІ7ЛТіЗХТТ'ТТ ТТ^І-ГкЛТТЧХЛ а Х Ґ Т Л Л Г  т т м л о х т т т т т
JLW.^Vt.AX JLA.UL Л .І.*  V-XVV-XX.I А У ХС*гМ,і f  1 і JJ. ^|,У/ХУ У J-VAWXXXХХі> 0»Д.Х Л-»WJ^AV/XVWXXXXJKA

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідають вимогам 
чинних нормативних актів. Засоби колективного та Індивідуального захисту, 
технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно
/ т̂гу>от>тг/~гтіт\/ V'XXj^CXAJXXV/XYX у 'Т'О т т г ^ т \г > /^  т т г г т чXXX ххрч/х>у/АіУ̂ 'T'XiVXJtTTXJÄ /̂ Лг*ТТЛ7Т'/ЛГ>ЧТТ>ОХТТТСТXW./VXXX x x lw  V /4/W X  у І  w x>  у Іххххххх/х<» p w iV x v /x

експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.
У ФОП Ямпольський В.П. організовано проведення вступного, первинного, 
повторного, позапланового інструктажів, ведуться журнали.

ФОП Ямпольський Б.П. забезпечене:
- засобами індивідуального захисту; спецодягом, спенвзуттям: комбінезон 

бавовняний, черевики пткіпяні.
Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять 

періодичну перевірку у встановлені терміни.
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Обладнанна знахотиться в справному стані, в встановлені терміни проводиться 

технічний оглящ'т^іічіїе діагіїостувашія.
Працівнию^ФОП Ямпольський В.П. проходять періодичні медогляди та 

психофізіологічш експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
тіншими засрі 

Ф0П
и індивідуального захисту згідно галузевих норм. 

ольський В.П. забезпечено нормативно-правовою та матеріально
технп 
норм^щщ

f)

ЗОЮ г
іШ овдачжматеріально-техш чної бази навчально-методичного забезпечення)

_____ Ф011 Ямпольський В.11.
імчнаошєа- , , ,,

____—'W

* ■

, Управління Дер>;:(ініціалита прізвище)^
ЗАРЕЄСТРОБ.^:..А) S

20<̂ р, іЗа№ ______

 ̂ ~ Т Ш ...  ” ~ ■
Декларація зареєстрована у журналі обліку с) 

Держпраці __________________20___р. № _______
ЄКТ1В господарювання у  територіальному органі

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм  підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з  метою  забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної 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 держ авної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті.


