
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 : Фермерське господарство «П»ятигірське»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

юридична адреса: 35764, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. П»ятигори;

фактична адреса: 35711, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Уїздці, вул. Господарська,6

код ЄДПРОУ 24170468, керівник- Казмірчук Юрій Володимирович, (066) 7752337
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________________ ел.пошта: fgp24170468(g)ukr.net_______________________________
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;

на території Рівненської області
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 має.
(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)

Я, Казмірчук Юрій Володимирович
(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 експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів 
господарювання, а також газовикорнстовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (пункт 2 додатка 3), 
а саме:
-  підвідний газопровід високого тиску діаметрами 7бмм, довжиною 1,7 п/м і поліетиленових труб діаметром 
75 мм, довжиною 1051,0 п/м, 2013 року виготовлення, Україна;
-  підвідний газопровід середнього тиску із поліетиленових труб діаметрами 75мм, довжиною 150 п/м і стачьнга 
труб до зерносушарки діаметром 89 мм., 76 мм довжиною 163,0 п/м., 2013 року виготовлення, Україна;
- шафовий газорегуляторний пункт (типу ГРПш з регуляторами тиску газу РДБК-50В), 2013 року 
виготовлення, Україна;



^зернова сушарка безперервної дії моделі «КІКА 4000FR6» (STRAHL 4000 FR), заводський номер №001/13, 201 
юку випуску, Італія.

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:

15 робочих місць, з них на 1 о існує підвищений ризик винекненням травм 

Кількість будівель і споруд (приміщень, виробничих об’єктів):

оііераторна зернової сушки, споруда зернової сушарки.

Інші відомості:

інженер з охорони праці Карпінчук Олександр Сергійович -  відповідальний за охорону праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

безпечну експлуатацію обєктів, виробничу санітарію та їх противожежний стан в цілому по гос-
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)
подарству , відповідальність за проведення вступного інструктажу, введення нормативно- 

правових документів з охорони праці, відповідальність за техніку безпеки, пожежну безпеку 
працівників в цілому по підприємству, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів 
протипожежного захисту.

За безпечне виконання робіт по дільницях відповідальні:

Голова ФГ «П’ятигірське» Казмірчук Юрій Володимирович, -за безпечне виконання будівельних 
та ремонтних робіт приміщень, будівель та споруд на території господарства

Головний інженер Литвинець Сергій Миколайович, проведення зварювальних робіт, за видачу 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, за справний стан обладнання та механізмів, 
за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском, за безпечну експлуатацію, 
зберігання, транспортування, та обслуговування балонів.

Головний енергетик Кухарчук Ігор Миколайович. - відповідальний за електрогосподарство 
вцілому по господарстві:

Керуючий дільницею Муха Петро Миколайович. - відповідальний за газове господарство 
вцілому. за охорону праці на комплексі по обробці зерна, лабораторії.

Наявність служби охорони праці:
На господарстві наказом № 7від 02 січня 2020 року створена служба з охорони праці, наказом 

№69 від 13 травня 2019 року затверджено положення про службу з охорони праці, та положення йро 
систему управління охороною праці.

Інформація про інструкції з охорони праці:
На господарстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці про професіях та видах 

робіт згідно наказу №69 від 13 травня 2019р.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:На
господарстві наказом №8 від 02. січня 2020р.. створена ностійнодіюча комісія для проведення навчаїшя 
та перевірки знань з питань охорони праці. Члени комосії пройшли навчання та перевірку знань



ДП0В1ДНИХ правил по охороні праці, електрооезпещ. надання першої медичної допомоги, та мають 
іосвідчення про перевірку знань:

№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

Посада № посвідчення, 
дата навчання з 
ОП

№ посвідчення, 
дата навчання з 
електробезепеки/ 
газопостачання

Місце
проведення
навчання

1. Казмірчуж
Юрій
Володимирович

Голова ФГ АПК№ 314 від 
17.01.2017р.

№5276-170-17 
від 15.12.2017р.

д н з
«Рівненський 
ОНЦ АПК»

2. Карпінчук
Олександр
Сергійович

Інженер 3 
охорони праці

№4917-164-16
від
16.12.2016 р.

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»О Литвинець

Сергій
Миколайович

Г оловний 
інженер

АПК №741 від 
14.06.2019р.

ДНЗ . 
«Рівненський  ̂
ОНЦ АПК»

На господарстві наказом №69 від 13 травня 2019р. затверджено та введено в дію положення і 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені пропзс 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по птх)фес
з перевірки знань з питань охорони праці наказом №86 від 03 червня 2019р. та затверджено план-гга 
згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці. Перевірка знань проведена 
хатверджена протоколами засідання комісії з перевірки знань №1 від 24 червня 2019р.. та №2 від
червня 2019р.З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки згі; 
чинного законодавства.

Експлуатаційна документація: На господарстві є паспорти та інша експлуатапіі
документація на устатковання. обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення 
виробничим дільницям:

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники господарства забезпечені сі 
одягом, а саме : спецовками, куртками, футболками, для виконання робіт, електрогазозварш
отримують брезентові спецовки та куртки для захисту від високих температур під час зварюва 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. Під час виконання робіт, пов’язаних із небезпечни
випарами у повітрі чи високою запиленістю . працівники забезпечуються засобами індивідуальн( 
захисту для дихальних шляхів, а саме распіраторами типу ЗМ серії 6000-7500. протигазами типу ЦП 
Для захисту рук працівники забезпечуються рукавицями . а також прорезиненими рукавицями ;
роботи, згідно Норм видачі спецодягу та інших видів індивідуального захисту у відповідності 
чинних нормативних актів, та Положення про порядок забезпечення працівників господаре
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджен( 
наказом №6 від 02 січня 2020р.

Нормат;ив«вт.цравова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На ШРШдЕрбтш ге^ необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальї

методичнЙ^абезїГечеїШя.'^’
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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.".


