
Додаток 8 до порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

Від 7 лютого 2018р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності ї'Уіатеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відо.мості про роботодавця:

Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
В1Д П О В і ДАЛ Ь НІСТЮ «СЕТІ М »,

ЗБОООДІвненська обл.,Костопільський район,місто Костопіль,вулиця Дубки , 
будинок 4, ЄДРПОУ 38701595,зареєстровано у Костопільській районній 
державній адміністрації Рівненської обл.

Директор- Демченко Артем Русланович,тел.0365721б39.

Місце виконання робіт за адресою: Рівенська обл.,м.Костопіль,вул.Дубки,

буд.4.

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

Перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : 

не укладався,

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 

не проводився.

Я,Демченко Артем Русланович-директор ТзОВ «СЕТІМ» цією Декларацією

Підтверджую відповідність матеріально-технічноїбази та умов праці вимогам

законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки:

-обладнання, приїжіачене для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі, за фор.міоіо згідно :ї додатком 8 до Порядку.



Кількість робочих місць тому числі тих,на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-3,кількість будівель і споруд(приміщень)-6, виробничих 
об'єктів(цехів ,структурних підрозділів)-6.

(пункт? додатка 3),а саме;

-резервуар сталевий горизонтальний для зберігання нафтопродуктів РГС-10, 

Заводський М9б/нД984року виготовлення,СРСР;

-насос для перекачування дизельного пального РА7А00,заводський N26/4, 

2016року виготовлення,країна виробник-італія.

{найлленуват-ія заявлених машин,механізмів ,устаткування підвищеної небезпеки із зазначенням пунктів 
додатка 3/ю Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
{застосувания)машии,механ!змі в,у статкування підвищеної небезпеки,затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України іГі/1, 26 жовтня /ОІІроку №1107).

ІНШІ відомості:

Директор ТзОВ «СЕТІМ» Демченко Артем Русланович:пройшов навчання та 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці,надання 
медичної допомоги потерпілим,гігієни праці та електробезпеки, «правил ОП 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних виллогз охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони 
праціпід час експлуатації навантажувачів», «Типові інструкції по організації 
безпечного проведення ГР», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», «Правил охорони праці в деревообробній 
промисловості», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»,ДБНАЗ-2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці підчас 
експлуатації обладнання,що працює підтиском», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил з електробезпеки при роботі в 
електроустановках до і вище 1000В».На підставі протоколів №32,32а,32б,32в

від 29.11.2019р.Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці



«НЗФ «ОАЗИС ТЕХН0/10ДЖ1» та отримав відповідні посвідчення.

Наказом по підприємству N«2 від20березня 2019року призначено інженера з 
охорони праці Свирипчука Олександра Петровича,який пройшов навчання та 
виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці»,надання 
медичної допомоги потерпілим,гігієни праці та електробезпеки», «Правил 
ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «МінІАлальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення ГР», «Інструкціїз організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці підчас виконанням 
робітна ВИ С О ТІ», ДБНАЗ'-2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці.Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві», « Правил охорони праці підчас 
експлуатації обладнання,що працює під тиском», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажуваль
них робіт», «Правил з електробезпеки при роботі в електроустановках до і 
вище 1000В» на підстзезі протоколів П930,30а,30б,30в від 15.11.2019року. 
Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖ1» та отримав відповідні посвідчення.

Наказом по підприємству N91 від 22листопада 2019р. затверджене 
положення про систему управління охороною праці,Положення про службу 
охорони праці,Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці,Положення про комісію з питань охорони 
праці.

Створені відповідні служби і призначенні посадові особи ,які забезпечують 
вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони праці.

Наказом М93а віді березня 2020р. призначено особу відповідальну за 
дотримування вимог законодавства з питань охорони пргГці та промислової 
безпеки ,що виконуються при експлуатації устаткування підвищеної 
небезпеки ,а саме обладнання призначене для експлуатації у потенційно 
вибухонебезіїечному середовищі, енергетика Крушевського Анатолія 
Григоровича який пройшов навчання та виявив потрібні знаЕіняЗаконуУкраїни



«Про охорону праці,надання домедичної допомоги потерпілим^гігієни праці 
та електробезпеки», «Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,

«Типової інструкції по організації безпечного проведення ГР», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних 
об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного вико
нання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», «Правил 
охорони праці в деревообробній промисловості», «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментомі та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «ДБНАЗ-2-2-2.009 «Система стандартів безпеки 
праці.Охорона праці і прогиислова безпека в будівництві», «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання ,що працює під тискомо>, «Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці підчас вантажно- 
розвантажувальних робіт» на підставі протоколів №30,306,ЗОв від 
15.11.2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

«НВФ «ОАЗИСТЕХН0/10ДЖ1» та отримав відповідні посвідчення.

«Правил технічної експлуатації електроустановок cпoживaчiв»-npoтoкoлN^93 
ВІДІ4.07.2017р. «Правил ТБ,ПУ,ТУ електроустановок споживачів та перевірки 
захисних засобів» протокол №121від 26.09.2019р. засідання комісій по 
перевірці знань ДП «РівненськийЕТЦ» та отримав відповідні посвідчення.

Наказом по підприємству П95від 06.12.2019р. створено комісію по перевірці 
знань з ОП та електробезпеки у складі;

Голова комісії-директор Деміченко Артем Русланович.

Члени комісії:-нач.виробництва Головерса Олександр Ростиславович.

інженер з охорони праці Свирипчук Олександр Петрович. 

Енергетик Крушезський Анаїрлій Григорович,

При прийомі на роботу працівники проходять вступні інструктажі та інструк

тажі на робочому місці,які реєструються в журналах інструктажів з ОП.



Згідно наказу від 20березня 2019року N93 затверджено та б ііє д є н о  в д ію  

інструкції з охорони праці по професіях та видах робідякі діють на 
підприєалстві.

Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі 
інструкцій з охорони праці.

Працівники забезпечені захисними засобамгцспецодягомцззуттям,рукавиця-

мидфотивогазом,приладом загазованості,приладами пожежогасіння та інше 

згідно вимог НПАОПОО.0-1.15-07.

В наявності є необхідні .методологічні інструкції виконання робіт та 
експлуатаційна документація на обладнанням тому числі обладнання,ідо 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

П ра ці Еін и ки п ІДП Р ИЄМСТі5

правовими актами зпит,

Директор ТзОВ «СЕТІМ

сязі забезпечені нормативно-

еміченкоА.Р.

О/ квітня 2020р.

2020р. №_

І Управління Держпраці у Рівненській області і

______ __  2 0 ^ ^ .  ■

ІГО

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб єкта
господарювання у територіальному органі Держпраці _2020р.

Примітки:! .Фі;і/,чна особа-підприемець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконангія робіт підвищеної небезпеки та 
е к с п л у а та ц і ю м а ш и н, м (; X а н і з м і 13, у СІ а т к у в а н н я п і д в и ще н о ї н е б е з п е к и.

З.Реєстраірйний номер облікової картки ітлатника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання ізідмовляються його прийняття та повідомили про це відповіддому органу ДПС.


