
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 Приватне акціонерне підприємство «ЄВРОШПОН-СМИГ'А»
(дая юридичної особи: найменування юридичної особи,

35680, Рівненська область. Лубенський район, смт.Смига,_______ вул .Заводська,!
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
код ЄДРПОУ 30981499: КВЕД 16.21__________________________________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
_____ Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович

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
тел. +380365656267, факс +380365656267. еиго5Ііроп(Ц)атаіІ.сот_________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

35680, Рівненська область. Лубенський район, смт.Смига,______вул.Заводська,!
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 відсутня___________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит І'\УАУ на предмет 
дотримання стандартів ІКЗБА-І\УАУ Зіанбаїї. Відбувся 3-4 грудня 2019 року.

(дата проведення аудиту)

Я. Ковбасюк Анатолій Сергійович_________________________________________________
(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:

Зварювальні роботи (п.!5 Додаток 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від З березня 2020 р. ЗЧ» 207)__________________

(найменування виду робіт _

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Зварювальне обладнання:

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
І. Зварювальний апарат інвентор KING TIG І80Р, інв.№ 2-206, 20! І року випуску, країна 

похолження -  Китай._____
номер партії, дата виготовлення, країна похбдйєення,' які' 'і у Рівненській області

І ВХІДНИЙ №_________________



2. Трансформатор зварювальний ТДМ-200. інв.№ 2-61. 2011 року випуску, країна походж єріня  ■
Україна.__________________________________________________________________________
_______________  виконуються та/або експлуатуються (застосов>тоться) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочік місць, у тому числі тих, 
з робочих місця. V тому числі з -  де існує підвищений ризик виникнення травм

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
виробничих об'єктів -  8 : контрольно-пропускний пункт, адміністративна будівля, котельня.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
їдальня, котельня, цех виготовлення струганого шпону, цех виготовлення зрошеного пшону, склад
товарно-матеріальних____________ цінностей.____________ ремонтно-механічний____________ цех.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович пройшов навчання та виявив
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в товаристві з обмеженою відповідальністю
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» (протокол від 17.01.2020 року №1 > 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №135-ОП 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ВІД 10 .10.2019 р.. члени якої:

Голова комісії -  головний інженер Костюк Андрій Юрійович пройшов навчання та 

перевірку знань в товаристві з обмеженою відповідальністю «На)чсово- виробнича фірма «ОАЗИС 

ТЕХНОЛОДЖІ», а саме: з курсу «Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги 

потерпілим, гігієни праці та електробезпеки» протокол від 17.01.2019 року №1; «Правила ОП під 

час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 

«Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правила ОП 

під час експлуатації автонавантажувачів», «Типові інструкції по організації безпечного проведення 

газонебезпечних робіт», «Інструкції з безпечного ведення вогневих робіт на 

вибухопожежонебезиечних об'єктах», «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» протокол від 17.01.2019 року № 1- 

в; «Правила ОП під час роботи з інстрзпиентом та пристроями», «Правила ОП виконання робіт на 

висоті», ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 

в будівництві», «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила ОП під час експлуатації 

одладнання, що працює під тиском», «Правила ОП на автотранспорті», «Правила ОП під час 

вантажно-розвантажувальних робіт» протокол від 17.01.2019 року № 1-6.

Член комісії -  головний енергетик Тарасюк Олександр Дмитрович пройшов навчання та 

перевірку знань в Рівненському експертно-технічному центрі, а саме: Закон України «Про охорону 

праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 28.07.2017 року № 101; «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 

праці. Промислова безпека в будівництві» протокол від 19.07.2017 №96/1. «Електробезпека V група



протокол від 28.11.2019 року № 153. Пройшов навчання та перевірку знань в товаристві з 

у/ обмеженою відповідальністю «Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», а саме: 

«Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 

безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимоги до 

роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно виб}жонебезпечних 
середовиш:ах» протокол від 17.01.2019 року № 2.

Член комісії -  інженер з охорони праці Фурсік Павло Юрійович пройшов навчання та 

перевірку знань в ДНЗ «Тернопільський навчально-курсовий комбінат» Тернопільської обласної 

державної адміністрації, а саме: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс ОП), 

«Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)», «Правила охорони праці під час 

експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18)». Пройшов навчання та перевірку знань в 

товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», а 

саме: «Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції 

з безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимоги до 

роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 

середовигцах» протокол від 17.01.2019 року № 2.

Відповідальним за здійснення контролю за дотриманням належного технічного стану та 

експлуатацією зварювального обладнання, іцо належать підприємству, та ремонт у відповідності до 

вимог експлуатаційної документації, а, також, за дотримання норм охорони праці при виконанні 

зварювальних робіт призначено Сапігу Віталія Сергійовича наказ № 118 від 29 грудня 2017 року.

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 

охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі № 25 -  

інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

На підприємстві наявні:

нормативно-технічні та експлуатаційні документи, нормативні документи, які встановлюють 

вимоги до виконання робіт; персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, а також 

наявні відповідні журнали реєстрації.

Підприємство забезпечене:

Засобами індивідуального захисту: запобіжні пояси; захисні окуляри; р)чсавиці 

комбіновані; знаки безпеки; захисні касіш; респіратори; спецодяг, діелектричні рукавиці, 

діелектричні коврики, боти, килимки, показники напруги, тиску, температури; протигази.



спецодягом, спецвзуттям: костюм бавовняний, халат бавовняний, фартух робочий, 

фартух зварника, черевики шкіряні, куртка утеплена, жилет утеплений, жилет 

сигнальний.

інструментом: набір рожкових ключів, набір шестигранних ключів, розвідний ключ, 

інструмент з ізольованим покриттям, молоток, зубило, рулетка, лопата, набір 
електроінструменту.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди, а також забезпечені 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.
' Г а СЬ К и ' . ; ' -

'•V'-'' ■ ■ ■
Матеріально- тРі-нїчйабаза відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

промислрвбї безпе^Ш.у

,
Ковбасюк А.С.
(ініціали та прізвище)(шдпис)>|^ ^

15 квітня Д 020 р.
//

/ .  . . .Декларадія зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держ^аці _____________ 20__ р. № ___________  .

________  1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 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 платішка податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомити про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ48 від 07.02.2018}
і ' “ р.'...' Рівненській області *

у-. : Р О В А Я О
 ̂ 20^ '


