
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 “АРМ-ЕКО”. адреса: 
35364., Рівненська обл„ Рівненський р-н, с. Грушвиця Першая вулиця Центральна, будинок 
37Г, кв. 1: код ЄДРПОУ 33001226: директор Єдін Андрій Анатолійович: тел. 0362683995 
arm-eko@ukr.net_________________________________________________________________

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: по місцях виконання робіт згіпно заключених 
договорів_______________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір відсутній__________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводивея_____

Я, Єдін Андрій Анатолійович 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:

- Роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра; - Роботи верхолазні________________

Кількіеть робочих місць - 44. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм — 4 робочих місця. Будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів): адмінбудівля. складські приміщення, виробничий віяліл. 
вілліл ліфтів, відділ вентканалів_________________________________________

Інщі відомості: На підприємстві створена служба з охорони праці, керівник служби — 
інженер з охорони прапі Федорчук Катерина Анатоліївна (прот. № 140 від 27.10.2017р), 
нак. № 123/1-ОП: призначено відповідальними особами за безпечне виконання робіт 
на висоті та верхолазних робіт а також за видачу наряд-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки — майстра Проценко І. П. (прот. № 89/6 від 26.06.17р), майстра 
Огібовського О. Д. (прот. № 47/6 від 16.04.18р), майстра Водька Ю. Л. (прот. № 140/в 
від 27.10.17p). майстра Бойка В. С. (прот. № 21/19-ОЛ від 29.11.19р). начальника 
відділу Вітюка О. В. (прот. № 47/6 від 16.04.18р), інженера з вентиляпїї Федорчук К. А. 
(прот. № 140/6 від 23.10.17р), нак. № 215-ОП від 25.12.2019о: розроблені, введені в 
дію та затверджені інструкції з охорони прапі при виконанні робіт пілвитттеної 
небезпеки та виробничі інструкпії, а саме: № 8 -  інструкція з ОП по наданню перщої 
долікарської допомоги внаслідок нещасних випадків. № 9 -  інструкція з ОП під час 
робіт на риштуваннях і помостах, № 10 -  інструкція з ОП при виконанні робіт на 
висоті: № 36 — інструкпія з ОП для пічника-трубочиста, (нак. № 210/1-ОП від 
07.06.19р): № 37 -  інструкція з ОП під час виконання робіт на висоті з використанням
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спеціальних страхувальних засобів; № 38 -  інструкція з ОП при роботах із 
застосуванням переносних драбин та драбинок, (нак. № 161/1-ОП від 05.02.18р): 
створена постійнодіюча комісія для перевірки законодавчих актів з охорони прані, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, нак. №198- 
ОП від 12.11.18р., члени комісії: - Єдін А. А. -  директор (прот. № 162 від 09.11.18р), 
Вітюк О. В. -  нач. відділу (прот. № 47 від 20.04.18р), Федорчук К. А. -  інженер з 
охорони праці ('прот. № 140 від 27.10.17p): створена комісія для перевірки знань 
«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 
етандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”. “Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” нак. № 200- 
ОП від 12,11.18р. члени комісії: - Єдін А. А. -  директор (прот. № 162-6 від 09.11.18р). 
Вітюк О. В. -  нач. відділу (прот. № 47-6 від 16.04.18р), Федорчук К. А. -  інженер з 
охорони праці (прот. № 140-6 від 23.10.17р); працівники, зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки пройшли навчання та перевірку знань інструкцій з охорони 
праці, протокол: № 11 від 01.07.2019р, № 12 від 12.09.2019р., № 14 від 03.12.2019р, № 
15 від 30.01.2020р, № 16 від 03.04.2020р: проведено вступний інструктаж та 
інструктаж на робочому місці, про що є записи у журналах: працівники забезпечені 
спецодягом та 313 відповідно нак. № 66-ОП, а саме: комбінезон бавовняний, черевики 
шкіряні, кашкет, рукавиці комбіновані, пояеа запобіжні, стропи з амортизаторами, 
фали рятувальні, взимку додатково: куртка бавовняна на утеплювальній прокладці: 
працівники пройшли медогляд та визнані придатними за станом здоров'я до роботи, 
нормативно-правова та матеріально-технічна база укомплектована в повному обсязі.
На підприємстві запроваджена та функціонує Система управління охороною праці. 
Затверджені та введені в дію "Положення про службу охорони праці", "Положення про 
сиетему управління охороною праці", "Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві", нак. 205-ОП, від 15.01.2019р.

Єдін А. А.
(ініціали та прізвище)

05 червня 2020

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.

Управління Держпраці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
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