
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:

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти
Фізична Особа-Підприємець Жданюк Сергій Анатолійович, ____ ____ _  _ '

тел. 80967157674;
іЬсикуікіоп@дтаі1.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 пошти;

Виробнича база: 34300, Рівненська обл., Володимирецький район, смт _______
Володимирець , вулиця Горького, будинок 2Б_______________________________
34310, Рівненська обл., Володимирецький район, село Біле, вулиця 17 Вересня,
будинок 70

(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:

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)

Фізична Особа-Підприємець Жданюк Сергій Анатолійович______________ ___
(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:

> експлуатація обладнання, призначене для експлуатації у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (пункт 6, додатку 7), а саме;

- резервуар горизонтальний сталевий №1, заводський №б/н, 1947 року 
виготовлення, країна виробник - СРСР;

- резервуар горизонтальний сталевий №2, заводський №55678, 1963 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР;

- резервуар горизонтальний сталевий №3, заводський №34976, 1973 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР;



- колонка паливороздавальна «Ж)УА»-1КЕД100/50-0,25-1-А-202В, 
заводський №0472, 2017 року виготовлення., країна виробник -  Україна
(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) без отримання 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Загальна кількість працівників -  7 чол. у тому числі виконують роботи підвищ еної____
небезпеки -  2 чол.

(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 34300, Рівненська обл.,
Володимирецький район, смт Володимирець , вулиця Горького, будинок 2Б;______
виробниче приміщення розташоване за адресою: 34310, Рівненська обл., _______
Володимирецький район, село Біле, вулиця 17 Вересня, будинок 70 _____ ________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
ФОП Жданюк С.А. пройшов навчання в ТОВ «НВФ «Оазис Технолоджі» і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держираці в
Рівненській області, протокол 1/1 від 31.01.2020, посвідчення №5-1/1-20.__________

Розроблено та затверджено наказом:___________________________________
Наказ №1 від 04.03.2020 «Про затвердження штатного розкла/ду». _______
Наказом №2 від 04.03.2020 «Про службу охорони праці»: виконання функцій
ОН покладено на інженера з ОН Блищик О.М.___________________________
Наказом №3 від 04.03.2020 «Про затвердження положень» затверджено:____

“ Положення про службу охорони праці;_________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питаьгь

охорони праці;___________________________________________ __________
- Положення про систему управління охороною праці._____________________

Наказом №4 від 04.03.2020 «Про затвердження інструкцій з ОП» 
затверджено:_______________________________________________________
№ 1 Для заправника ПММ;
№2 При наданні першої долікарської допомоги;
№3 з І гр. з електробезпеки;
№ 4 При виконанні робіт на висоті;
№5 Для механіка:
№7 під час виконання газонебезпечних робіт;
№8 з пожежної безпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу 
з питань охорони праці, експлуатаційної документації)

Наказом №5 від 04.03.2020 «Про проведення навчання і перевірки знань
працівників з питань охорони праці» створено комісію в складі:____________

голова комісії -  директор Жданюк С.А.:________________________ ____________



- посвідчення №5-1/1-20. видане TOB «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП ЖДАНЮК С.А. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни прані та електробезпеки, протокол 
№1/1 від 31.01.2020;___________________________________________

“ посвідчення №5-1-в/1-20, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП ЖДАНЮК С.А. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», протокол №1-в/1 від 31.01.2020.__________ _

- посвідчення №5-1-6/1-20. видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» ФОП ЖДАНЮК С.А. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», протокол №1-6/1 від 31.01.2020.______________________________

члени комісії: інженер з ОП Блищик О.М.:___________________________ _______
- посвідчення №679-30-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібріі знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол 
№30 від 15.11.2019;____________________________________________________

- посвідчення Л^679-30-б-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБЬШ^ЗА ФІРМА
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що нрацює 
під тиском», протокол №30-6 від 15.11.2019;_______________________________

- посвідчення №679-30-в-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» інженеру з ОП Блищик О.М. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «З^ипової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №30-в від 15.11.2019.________________ ____________

механік Іщик В .В.:_______________________________________________________
- посвідчення №688-30-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» механіку Іщик В .В. в тому, що він пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол 
№30 від 15,11.2019:



- посвідчення №688-30-6-19, видане TOB «РІАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФТРЬЛА
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» механіку Іщик В.В. в тому, що він пройшов навчання 
і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», протокол №30-6 від 15.11.2019;__________________________________

- посвідчення №688-30-в-19, видане ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМ\
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» механік Іщик В.В. в тому, що він пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №30-в від 15.11.2019._____________________________

Наказом №11 від 04.03.2020 «Про призначення відповідальних осіб», наказом 
№12 від 04.03.2020 «Про затвердження відповідальних за роботи з підвищеною
небезпекою» призначено механіка Іщик В.В.________________________________
Наказом №13 від 04.03.2020 «Про затвердження переліку працівників які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою» призначено оператора АЗС 
Ошурко О.В.: протокол №1 засідання комісії з перевірки знань з питань ОП від
05.03.2020, висновок ПФЕ №161-А47/640 від 21,11.2019. __________________

Наказом №14 від 04.03.2020 «Про призначення відповідальної особи за безпечний 
справний стан та безпечну експлуатацію складу ГЕЙМ», наказом №15 від 
04.03.2020 «Про призначення відповідальної особи за підготовку та виконання 
газонебезпечних робіт», наказом №16 від 04.03.2020 «Про призначення 
відповідальної особи за видачу наряд-допусків на виконання робіт з підвищеною
небезпекою» призначено механіка Іщик В.В.__________________________________

Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони 
праці та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочорму смісці. Допуск до самостійного 
виконаніія робіт проводиться після стажування та перевірки знань, про що є 
відвідні записи в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці._________________________________________ _____________ __________
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного,
позапланового інструктажів, ведуться журнали.______________________________

Ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі
інструкцій з охорони праці.___________________ ___________________________

Працівники ФОП Жданюк С.А. забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному об’ємі. Видача працівникам і повернення нихми 
313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального 
взуття, та інших засобів індивідуального захисту встановленої форми. Працівники
підприємства проходять періодичні медогляди.

Працівників ФОП Жданюк С.А. та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальні



вимог безхпеки і охорони праці при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці._______________ ___________________

В наявності є необхідні інструкції з охорони праці, експлуатаційна 
документаційна., паспорти та інстлкції на обладнання автозаправної контейнерної
автоматичної станції._____________________________________________________

Роботи підвищеної небезпеки проводяться під керівництвом навчених та 
атестованих фахівців._________________________ _____  ___

Працівники ФОН Жданюк С.А. в повному об’ємі забезпеченні нормативно - 
правовими актами з питань охорони праці.___________________________________

(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та м|деріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення)

Фізична особа-підприємець 
Жданюк Сергій Анатолійович

_____20 ^  р.

(підпи§)іаоо ‘ ■ у'Лу/
С.А, Жданюк

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці______________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) 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.

' Управління Держпраці у Рівненській області |
' ЗАРЕЄСТРОВАНО '


