
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 
Приватне виробниче підприємство «АРТ-Сервіс»,
35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська, 122А. 
код ЄДРПОУ 31542359.

Генеральний директор Кондратюк Микола Іванович
тел. (067) 382 67 57, (067) 382 61 11, e-mail: art_servis_ostrog@ukr.net

місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПВП «АРТ-Сервіс» поставлений
у Пенсійному фонді на облік платника єдиного соціального внеску, який включає нарахування на 
заробітну плату для відшкодування наслідків можливої шкоди (Повідомлення про взяття на 
облік платника єдиного внеску № 1712022-0496 від 04.04.2002).

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Кондратюк Микола Іванович^
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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

зварювальні роботи, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м (без отримання 
відповідного дозволу) під час виконання робіт з поточного ремонту системи опалення 
комунального закладу «Острозька спеціальна загальноосвітня пікола-інтернат Т -ТТТ 
ступенів Рівненської обласної ради за адресою вул.Вишневського, 42 м.Острог Рівненської 
обл. та інші.

Інші відомості:
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки: Генеральний директор Кондратюк Микола Іванович: виконроб Омельчук Олег
Леонтійович, інженер СОП Кремза Тетяна Богданівна.

На підприємстві створена служба охорони праці, яка діє на підставі «Положення про 
службу охорони праці» № ПО-АС-42-18.

Процес проведення навчання у ПВП «АРТ-Сервіс» регламентований «Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» № ПО-АС- 43-18. На 
підприємстві є в наявності затверджені генеральним директором програми навчання, ведуться 
журнали обліку навчання та своєчасно здійснюється оформлення протоколів перевірки знань.

На підприємстві діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці, яка пройшла 
навчання та перевірку знань в Рівненському експертно -  технічному центрі, (Протоколи № 155/6 
від 06.12.2019, № 155/в від 06.12.2019, № 155 від 06.12.2019

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, промислової 
безпеки та санітарії в комісії підприємства (Протоколи № 24 від 15.09.2019, № 25 від 
20.09.2019, № 26 від 06.03.2020 та ін.).

Персонал, який виконує зварювальні роботи (електрозварник ручного електродугового 
зварювання, електрогазозварник), пройшов в установленому порядку професійне навчання, 
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, промислової безпеки, правил 
технічної експлуатації, правил пожежної безпеки та електробезпеки, має другу групу допуску з 
електробезпеки (Протоколи №17 від 15.09.2019, № 18 від 06.03.2020 та ін.)
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Інструктажі з питань охорони праці (вступний, повторний та цільовий) проводяться згідно 
програм інструктажів, затверджених генеральним директором ПВП «АРТ-Сервіс» в 
установленому порядку. Вступний інструктаж проводиться інженером СОП згідно програми 
вступного інструктажу № ПО-АС-01-13 (термін дії продовжено до 2021р.). Повторні та цільові 
інструктажі проводяться керівниками робіт на робочих місцях згідно програми № ПО-АС-03-13 
(термін дії продовжено до 2021р.). Факт проведення інструктажу реєструється в журналах 
інструктажів установленої форми.

Наказом по підприємству призначені відповідальні особи, за технічний стан та безпечну 
експлуатацію зварювального обладнання, газозварювальної апаратури, за організацію і безпечне 
проведення зварювальних робіт, призначені особи, що мають право видачі наряду -  допуску на 
вогневі роботи. Складені і затверджені ген. директором переліки робіт, які виконуються за 
нарядами -  допусками.

Посадові особи та працівники підприємства забезпечені поеадовими інетрукціями і 
інструкціями з охорони праці: «Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
електродугового зварювання» №І-АС-76-18, «Інструкція з охорони праці для
електрогазозварника» № І-АС-73-18, «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» № І-АС-71-18.

На підприємстві є в наявності необхідні екеплуатаційні документи, технологічні карти, 
технологічні інструкції, стандарти підприємства.

Зварювальні роботи, виконуються на тимчасових робочих місцях зварника виробничих 
приміщень об’єкта замовника, електропостачання здійснюється від електромереж замовника, 
підключення зварювального обладнання здійснюють електротехнічні працівники замовника за 
договорами.

Обладнання, що використовується при виконанні зварювальних робіт забезпечене
паспортами, інструкціями з експлуатації заводів виготовлювачів, пройшло необхідні огляди та 
випробовування.

Всі працівники пройшли медичний огляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі (запобіжними поясами, страхувальними 
канатами, касками, захисними огородженнями, сітками, знаками безпеки і т.д.)

На підприємда 
навчально-методийн:

необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна база, а також 
матері

МЛ Кондратюк
(ініціали та прізвище)

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 мето: 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та г 
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чер( 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному оргав 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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