
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідностіматеріально-

технічноїбазивимогамзаконодавствазпитаньохоронипраці

Відомості про роботодавця ТОВ«ЄВРОБУДВЕКТОР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33024, Рівненськаобл.,м.Рівне,вул.Макарова38, кв. 7.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
43523891, Антонюк Василь Сергійович, 068-939-38-71, єЬу у(^дкг.пе1

телефаксу, адреса електронної пошти;

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;

В рівненськійобласті
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_______ _̂_____________________ _

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудитнепроводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Антонюк Василь 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 
підвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвиїценої небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні та скелелазні, роботи в діючих 
(найменування виду робітпідвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частотизгіднододаткуб 
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, яківиконуються
Порядкувидачі дозволівна виконання робіт підвищеної небезпеки та_____ наексплуатацію
та/або експлуатуються (застосовуються) без отриманнявідповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
(засто су ван н я)м аш и н , механізмів,устаткуванняпідвищеноїнебезпеки, затв, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель! споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
ПостановоюКМУвід26.10.2011№1107 (вредакціїпостановиКМУ від03.03.2020№207)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
- 2робочихмісця, а саме:



інженер -  електрик -  1 чол. Шпак М.Л. ~ посвідчення №374-20-а-20. 

Основні та додаткові ізолюючі електрозахисні засоби:
Назва засобу Дата наступної повірки

• ізолювальна штанга №3; 20.05.2022
• ізолювальна штанга №4; 20.05.2022
• вимірювальні кліщі №7; 20.05.2022
• вимірювальні кліщі №8; 20.05.2022
• діелектричний килим №10; 10.09.2020
• діелектричний килим №11; 10.09.2020
• діелектричні боти №15; 20.08.2021
• діелектричні боти №16; 20.08.2021
• діелектричні рукавиці №1; 12.11.2020
• діелектричні рукавиці №2; 12.11.2020
• покажчик напруги №5; 08.11.2020
• покажчик напруги №6; 22.11.2020
• сходи .№9; 31.07.2020

Інші відомості

Матеріально-технічна база:Рівненська обл. Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. 
Поштова 1.

Інформація про проведеннянавчання та проведенняінструктажів з питаньохоронипраці:

Записи про проведенняінструктажіввиконуються в журналіреєстраціївступногоінструктажу з 
питаньохоронипраці та в журналіреєстраціїінструктажів з питаньохоронипраці на робочомумісті.

Роботи на висотіпроводяться по наряду-допуску, у якомупередбаченіорганізаційні та технічні 
заходи по підготовки та безпечномувиконаннюцихробіт.

Робітники забезпечені технічно справним обладнанням, інструментом, засобами 
індивідуального захисту, інструкціями з охорони праці.

ЗгідновимогрозділуШ,ст.133аконуУкраїни«Проохоронупраці» функції служби охорони 
праці покладені на директораАнтонюка ВасиляСергійовичаТОВ «ЄВРОБУДВЕКТОР» наказ №1-ОП 
від 11.05.2020.

Інженер - електрик Шпак М.Л. (посвідчення №374-20-а-20) -  відповідальний за: 
справний стан та безпечну експлуатацію електроінструменту на підприємстві, згідно наказу 
№12-ОП від 15.05.2020;
щоденний огляд та видачу 313 працівникам підприємства, згідно наказу №14-ОП від 
15.05.2020;
організацію і безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт, згідно наказу №16-ОП 
від 18.05.2020;
видачу наряд-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою, згідно наказу №17-ОП 
від 18.05.2020;
організацію та безпечне виконання електромонтажних робіт з автовишки (автогідропідіймач), 
згідно наказу №18-ОП від 18.05.2020.

Головний інженер Дригуля А.С. (посвідчення №364-20-а-20) -  відповідальний за:
- організацію і безпечне виконання робіт на висоті, згідно наказу №13-ОП від 15.05.2020;
- затвердження наряд-допусків, згідно наказу №17-ОП від 18.05.2020;
- нагляд за безпечною експлуатацією автовишки (автогідропідіймач), згідно наказу №19-ОП від 

18.05.2020;
Втовариствірозробленоівведеновдіюі Іінструкційзохоронипраціза 

професіямитазавидамиробіт.Інструкціїзохоронипрацізапрофесіямитаза 
видамиробіт.розробленібезпосереднімикерівникамиробіт.

Журналреєстрацііінструкційзохоронипрацітажурналоблікувидачіінструкційзохоронипрац 
ів дистанціїведетьсявідповіднодододатку№6та№7
“Пололсенняпророзробкуінструкційзохоронипраці”НПАОП0.00-4.15-98.

Повидамробіттапопрофесіям,якіпередбаченівданійдеклараціїдіютьнаступніінструкціїзохо



• Інструкціязохоронипраці №8підчасвиконанняелектромонтажнихробіт в 
діючихелектроустановках;
• Інструкціязохоронипрац №9з електробезпеки для І групи;
• Інструкціяз охоронипраці №10під час виконанняробітручнимелектроінструментом ;
• Інструкціязохоронипраці №1 Іприроботі з ручнимиінструментами та пристроями; 
•Інструкціязохоронипраці №І2при ручному переміщеннівантаоїсів;
•Інструкціязохоронипраці№1 Зпід час робіт на висоті -

використаннямспеціальнихстрахувальнихзасобів;
•Інструкціязохоронипраці №14з поданняпершої (долікарської) допомогипотерпілим при 

нещащаснихвипадках;
•Інструкціязохоронипраці №15 при застосуванніпереноснихдрабин та драбинок; 
•Інструкціязохоронипраці№1 бпід часвиконанняробіт на висоті;
•Інструкціязохоронипраці№17 по освітленню та освітлювальних мережах; 
•Інструкціязохоронипраці№18 для машиністаавтовишки та автогідропідіймача 
Напідприємствінаказомвіді 5.05,2020р.№8-

ОПстворенопостійнодіючукомісіюпоперевірцізнаньзпитаньохоронипраці.Г оловакомісії- 
директор АнтонюкВ.С. Членикомісії: головнийінженерДригуляА.С.Днженер- 
електрикШпакМ.Л.,якіпройшлинавчанняіперевіркузнаньвТОВ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ».

Організаціянавчаннятаінструктажівзпитаньохоронипраціпрацівникампідчасприйняттянаро 
ботуівпроцесіроботипроводиться,згідновимогНПАОПО.ОО-4.12-
05«Типовеположеиняпропорядокпроведеннянавчанняі перевіркизнаньзпитаньохоронипраці», 
звідповіднимизаписамивЖурналіреєстраціїінструктажівзпитаньохоронипраці. 

Напідгіриємствіведуться:
•Журналреєстраціївступногоінструктажузпитаньохоронипраці;
•Журналреєстраціїінструктажівзпитаньохоронипрацінаробочомумісці;
• Журналиоблікуробіт,щовиконуютьсязанарядамиірозпорядженнями;
• Журналиоблікутазберіганнязасобівзахисту;
• Журналреєстраціїінструктажівз питаньцивільногозахисту, пожежноїбезпеки та дій в 
надзвичайнихситуаціях;
• Журналоблікувидачіінструкцій з охоронипраці на підприємстві;
• Журналреєстраціїінструкцій з охоронипраці на підприємстві;
• Журналреєстраціїнаказів'
• Журналобліку, перевіє інй^нн^^ в анняелектроінструменту, трансформаторів,
перетворювачівча^уот^у феносш ^^ітильників.

' 7 ^08 ,/

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювані-ія у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ______ ГТХТГДГД А-^.е^тспраці у Рівненській області і

і ^ЕЄГіТРСВАНО

При
мітк
и:

віл> 2 0 < ^ р .

1 .  Фізичнаособа-
підприємецьсвоім підписомнадаєзгодунаобробку персонал еті^^ані^Ж ет^зїїб^цеДенїГявиконай11^!ІЯмов?брядку 
видачідозволівнавиконанняробітпідвищеноїнебезпекитанаексплуатацію(застосування)машин,механізмів,устатков 
анняпідвищеноїнебезпеки.

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.".


