
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:

Найменування юридичної особи: ТОВ « ХІМІЯ ПАРК»

Місцезнаходження юуидичної особи : 35312, смт Клевань Рівненського району Рівненської області,
вул. Центральна, 38

Код згідно з ЄДРПОУ: 38986599

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Івапдук Віталій Анатолійович

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: тел. (0362) 62-35-12 факс (0362) 62-35-11,
e-mail: office@colorsim.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) :
35312, Рівненська область. Рівненський район, смт Клевань, вул. Центральна, 38;
3A311, Рівненська область, Володимирецький район, с. Нетреба, вул. Кузнецова, 2А.

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 31.05.2019р.
(дата проведення аудиту)

Крім ТОГО ДП «Рівненський експертно-технічний центр» було проведено експертизу стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» під час експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвигценої небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В 
(електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання), за 
результатами якої видано висновок позитивний експертизи № 22560691-0023.20 від 11.03.2020 року.

Я, Іваш;ук Віталій Анатолійович, директор ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвигценої небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвигценої небезпеки: 
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки: - експлуатація устатковання напругою понад 
1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж), а саме:

- закрита трансформаторна підстанція ЗТП-10/0,4 кВ (диспетчерське найменування ЗТП-584) 
Рівненська область. Рівненський район, смт. Клевань, вул. Центральна, 38, рік вводу в 
експлуатацію 2004, країна походження Україна;

- закрита трансформаторна підстанція ЗТП-10/0,4 кВ (диспетчерське найменування ЗТП-5 90) 
Рівненська область. Рівненський район, смт. Клевань, вул. Центральна, 38, рік вводу в 
експлуатацію 2004, країна походження Україна;
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- закрита трансформаторна підстанція ЗТП-10/0,4 кВ (диспетчерське найменування ЗТП-360) 
Рівненська область, Володимирецький район, с. Нетреба, вул. Кузнєцова, 2а., рік вводу в 
експлуатацію 2010, країна походження Україна;

- кабельна лінія електропередач 10 кВ ААШв-10 3x95 (диспетчерське найменування КЛ- 
10 кВ «ЗТП-590 РУ-10 кВ комірка №1 -  ЗТП-584 РУ-10 кВ комірка №2»), рік вводу в 
експлуатацію 2004, країна походження -  Україна.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений уизик виникнення травм:
На підприємстві працює 45 працівники, з них З чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і споруд (приміщень)-. Адміністративно-технічний корпус розташований в 
триповерховій будівлі.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» має 
наступну структуру:

- адміністративно-керівний склад;
- дорожня служба.
- енергетична служба 

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони путі та промислової безпеки:
Відповідальний за створення на ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праці -  директор - Іващук Віталій Анатолійович.

Наказом №18-К від 27.12.2017р. Брежицький Ігор Валентинович прийнятий енергетиком ТОВ 
«ХІМІЯ ПАРК». Розроблена посадова інструкція №8 енергетика ( наказ № 5-ОП від 05.10.2017р.). 
Наказом № 81-ОН від 02 березня 2020року енергетика Брежицький І. В. призначений 
відповідальною особою за електрогосподарство( V гр. до і вище 1000В).

Наявність служби охорони праиі: Наказом № 4-ОП від 05 жовтня 2017 року створена служба 
охорони праці. Керівником елужби охорони праці призначений інженер з охорони праці Майоров 
Є.О. (посв. № 334-11-18 від 02.02.2018р.). Наказом № 52-ОП від 16 серпня 2019 року затверджено 
положення про службу та наказом № 51-ОН від 16 серпня 2019 року затверджено положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформаиії про інструкиії: Наказом № 60-ОП від 02 вересня 2019р. затверджений та введений в дію 
Перелік інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:

- інструкція №1 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещаених випадках на 
виробництві;
інструкція з охорони праці №2 з електробезпеки для робітників і елужбовців;

- інструкція з охорони праці №13 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;
- інструкція з охорони праці №14 для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;
- інструкція з охорони праці №17 для осіб, що перебувають у службовому відрядженні;
- інструкція з охорони праці №20 під час ручного переміщення вантажів;
- інструкція з охорони праці №31 при експлуатації електроустановок».
- інструкція з охорони праці №68 під час виконання робіт на висоті.

Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:
Наказом № 53-ОП від 16 серпня 2019 року затверджено положення про порядок проведення 
навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «ХІМІЯ ПАРК». Сформований та оприлюднений 
план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства.



Наказом № 5-ОП від 15 лютого 2018р створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці в 
складі:

Голова комісії -  директор Іващук Віталій Анатолійович, 
посв. №336-11-18 від 02.02.2018р.

Члени комісії -  енергетик Брежицький Ігор Валентинович, 
посв. №234-7-19 від 15.03.2019р.

інженер з охорони праці Майоров Євгеній Олександрович, 
посв. №334-11-18 від 02.02.2018р.

Наказом № 63-ОП від 09 вересня 2019р створено комісію з перевірки знань з електробезпеки:
Голова комісії -  енергетик Брежицький Ігор Валентинович 

посв. №108-5-20 від 23.01.2020р.
Члени комісії -  інженер-механік Лавренчук Володимир Валерійович, 

посв. №3612-123/а-16 від 08.02.2018р. 
інженер з охорони праці Майоров Євгеній Олександрович, 
посв. №3311-82 від 29.01.2018р.

Експлуатація устатковання напругою понад 1000 В виконується навченим персоналом, всі 
працівники пройшли відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 
Результати проведення інструктажів з питань охорони праці відображені у відповідних журналах, а 
результати перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства оформлюються 
протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Крім того, електротехнічний персонал пройшов навчання і перевірку знань з електробезпеки, 
працівники отримали відповідні посвідченні та допугцені до роботи в електроустановках напругою 
до і виш;е 1000В.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:.
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а саме 
захисними касками, рукавицями для захисту рук, окулярами захисними, поясом запобіжним, 
плакатами і знаками безпеки, ізолювальними кліпіами, покажчиком напруги, діелектричними 
рукавичками, інструментом з ізолювальним покриттям, ізолювальною штангою, діелектричним 
взуттям, переносним заземленням згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту у відповідності до чинних нормативних актів та Мінімальних вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в ТОВ 
“ХІМІЯ ПАРК”, (наказ №80-ОП від 21.02.2020р.).

Експлуатаційна документація: На ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» є паспорти, інструкції з експлуатації та 
технічна документація на електрообладнання, що знаходяться на балансі підприємства.

ТОВ «хі: забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці.
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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) мащин, 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.".


