
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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненський
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

навчально-методичний иентр». 33024, місто Рівне, вулиия Ювілейна, будинок 5,_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

квартира 220, код ЄДРПОУ 43605610, директор Павлюк Володимир Григорович ,________
телефаксу, адреса електронної пошти;

+380502736081, гптсіоу(ср,гтаі1.сот________________________________________________
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 пощти;

33028, місто Рівне, вул. Лєрмонтова, 5 а, офіс 1 та територія Рівненської області_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(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. Павлюк Володимир Григорович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: ■*"

Навчання з питань охорони праиі праиівників інших суб ’єктів господарювання___________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)



кількість уобочш місць -  2, у тому числі тш, на яких існує підвищений ризик________________
без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

______виникнення туавм - немає_______________________________________________________
на яких існує підвищений ріізшс виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

будівлі і споруди -  орендоване путіііиення 33028, місто Рівне, вул. Лєрмонтова, 5 а. офіс 1 __
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор товариства пройшов навчання з питань охоуони праці в ТОВ «HKU
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

«Профітех» та перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці в Київській області 
(протокол від 30.04.2020 р. № ОП-116-20, посвідчення № ОП-116-20-04). Функції служби

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорони праці товариства виконує директор. Розроблені та затверджені інструкції______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

з охорони прані, програма вступного інструктажу з ттань охорони прані, положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані, положення тю службу

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивід} ального захисту.

охорони праці. Працівникам товариства проводять інструктажі з питань охорони праці з
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

реєстрацією у відповідних журналах. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненський 
навчально-методичний центр» в повному обсязі забезпечене нормативно-правовою та матеріально- 
технічною базою. Для якісного виконання вищезазначеного виду діяльності розроблені програми та 
тематичні плани, методичні матеріли (презентації, конспекти лекцій тощо), білети для перевірки 
знань. Товариство забезпечене нормативно-правовими актами з охорони праці, стендами та 
плакатами з охорони праці, технічними засобами (ноутбуки, принтери, сканер, ксерокс, проектор, 
екран для проектора, ламінатор, дошки навчальні тощо). Також є облаштований навчальний клас 
(площа 42 м^), методичний кабінет (площа 19 м^). Для читання лекцій будуть залучатись викладачі, 
що мають відповідну освіту та посвідчення.

(пі,^йс) (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_________ _ 20__р. № ____________________ .

І Управліниз ржїіраці у Рівненській області і
І уу ,-У '^ ^ УГ- 'РО ВАН О  !

- У®________ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надаї згоду на обробку персональних дашх з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

експлуатацію (застосування) машин, 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.


