
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

Назва суб'єкта господарювання 

Юридична адреса

Поштова адреса
Млинівська,
Вид діяльності за КВЕД-2010 
Код згідно з ЄДРПОУ 
Виконавчий директор
(діє на підставі Довіреності№1 
від 02.01.2019р.)
Телефон:

- Приватне мале підприємство науково-виробнича 
фірма "Продекологія"
- 33024, Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Млинівська, будинок 32
- 33024, Рівненська область, м. Рівне, вул,

будинок 32 
-28.29
- 21081867
- Гаврилюк Володимир Васильович

- (0632) 63-08-61
- зді @ ргобесоїод. сот. иа

Місце ( адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — м.Рівне, 
вул. Млинівська 32..

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не 
проводився

я, Гаврилюк Володимир Васильович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації ( застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
2. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та
будівельних підйомників.

Кількість робочих місць-162, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик отримання 
травм складає на підприємстві -7 місць.
Кількість будівель і споруд,(виробничих об’єктів) -2 (цех №1,Цех N02)
Інші відомості:

Відповідальними за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки , згідно наказу №73 від 21,02,2017р., на підприємстві являється 
головний інженер Коляда Ю.Б., по механічному цеху №1 -начальник цеху Фурманець 
А.А.по механічному цеху М°2- заступник начальника цеху Тарасюк В,В..які пройщли 
навчання та перевірку знань по Закону України „Про охорону праці" та інших 
нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ».

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 
згідно наказу по підприємству N° 29-К від 14 березня 2013 року, покладено на інженера 
з охорони праці Стефановича Олександра Олександровича, який пройшла навчання, як 
спеціаліст по охороні праці у ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол N° 10 від 02.02,2018 року,



посвідчення N° 321-10-18.
На ПМП НВФ "Продекологія" розроблено, затверджено та введено в дію;

-"  Положення про службу охорони праці",затверджене наказом N° 31/1 від 07.03,2005 
року.
- "Положення про систему управління охороною праці",затверджене наказом N° 244 від 
28.12,2013 року.
- "Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці", затверджене наказом № 93 від 04.06.2007 року.
- "  Положення про порядок забезпечення підприємства спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом N° 81 
від 01.07.2014 року.
- Розроблено і затвержено наказами інструкції з охорони праці (загальна кількість -78)

На підприємстві ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На Підприємстві згідно наказу N° 248 від 22.12.2014 р. створена постійно діюча 
комісія для перевірки знань з питань охорони праці працівників в складі:

Голова комісії: -виконавчий директор Гаврилюк Володимир Васильович, пройшов 
навчання та перевірку знань по Закону України „Про охорону праці" та інших 
нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ» протокол N° 10 від 
02.02.2018 року, посвідчення № 323-10-18.та «Правил безпечної роботи з 
інструментом та пристроями", пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил 
безпечної роботи з інструментом та пристроями" , " Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", ДБНА 3,2-2-2009 "Системи стандартів безпеки праці. 
Охорони праці і промислової безпеки в будівництві", посвідчення № 321-106-18. від 
02.02.2018р. та пройшла навчання і виявила потрібні знання " Правил будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", "Правил безпеки систем
газопостачання України"та "Правил виконання газонебезпечних робіт", "Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів "Правил будови і безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котліів” посвідчення № 323-10В-18 від 02.02.2018р.

Члени комісії:- інженер з охорони праці Стефанович О,О., пройшов навчання, як 
спеціаліст по охороні праці у ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол № 106 від 02.02.2018 
року, посвідчення N0 321-10-18. пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил 
безпечної роботи з інструментом та пристроями" , " Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", ДБНА 3.2-2-2009 "Системи стандартів безпеки праці. 
Охорони праці і промислової безпеки в будівництві", посвідчення N0 321-106-18. від 
02.02.2018р. та пройшла навчання і виявила потрібні знання " Правил будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", "Правил безпеки систем
газопостачання України"та "Правил виконання газонебезпечних робіт", "Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів посвідчення № 321-106-18 від 02.02.2018р.

- головний інженер Коляда Юрій Борисович, який пройшов навчання та 
перевірку знань по Закону України „Про охорону праці" та інших нормативно-правових 
актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ» протокол № 79 від 09.08.2017 року, посвідчення 
№ 2107-79-17 «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями", " Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБНА 3.2-2-2009 "Системи стандартів 
безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки в будівництві" протокол №796 від 
09.08.2017р.посвідчення М°2107-79б-17, " Правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів", " Правил будови та безпечної експлуатації підйомників" ,



та "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", виявив 
потрібні знання "Правил охорони праці в деревообробній промисловості" , "Правил 
безпеки систем газопостачання України" та правил виконання газонебезпечних робіт 
"Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котліів” посвідчення 
№2107-796-17

Всі працівники задіяні на проведенні робіт підвищеної небезпеки пройшли:
-медичний огляд у листопаді-грудні 2019 року в КНП ЦПМСД ”Ювілейний”РМР, 

заключний акт №050 від 31.12.2019р.;
-психофізіологічну експертизу (протокол психофізіологічного обстеження працівників 

видані ДП «Рівненський ЕТЦ» від 24.06.2019р.).
Підприємство забезпеченене необхідними нормативно-правовими та законодавчими 

актами з питань охорони праці та пожежної безпеки, які постійно поповнюються новими 
виданнями.

На підприємстві працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені 
необхідними санітарно-побутовими приміщеннями.

Керівник та безпосередні виконавці робіт мають всі необхідні документи, які 
підтверджують їхню кваліфікацію, спеціальність та виконання робіт згідно зайнятих 
посад.

Згідно наказу №248 від 28.12.2013р. розроблено і затверджено "Перелік робіт, що 
виконуються по наряд-допуску", "Перелік посадових осіб, які мають право видачі наряд- 
допусків". Наказом №249 від 28.12.2018р. призначені особи, відповідальні за 
проведення робіт на висоті та список працівників, які мають право виконувати роботи на 
висоті. Усі працівники внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону 
України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, "Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", ДБНА 3.2-2-2009 "Система стандартів та безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві", протоколи: від 30.07.2014р. N°
49,від 30.07.2014р. № 51.

Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості, а саме 
спецодягом, захисними касками, монтажними поясами, захисними окулярами, 
респіраторами .

Виконавчий директор 
ПМП НВФ "Продекологія"

о б _" 2020р.

В.В.Гаврилюк
Управління Держ праці у  Рівненській області

ЗАРЕЄСТ.РОВАНО
з а м Ж .  ВІД«-. ВІД-.

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держгірпромнагляду 

"___ ""_______________" 2020р. № ___

^  суб'єктів господарюванн

Примітка:
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) 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."


