
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

35544. Рівненська область. Радивилівський район, с.Михайлівка, вул.Колгоспна, буд.43, 
34463'^83 диуектор Шаргородський Олег Станіславович 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище,, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Тел. 0977689504

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, .місце прожігоання, реєстраційний номер оолікової картки платника

податків, номер телефонх. телефаксх. адреса електронної пошти;
На стуукппуних підуоздиах. а також на об’єк?7Шх на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлл атації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не має

не
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці __
проводився____________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я.Шаргородський Олег Станіславович 

(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:

У Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (п.6. Додатку б до Порядку): 
У Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, (п. 9 Додатку б до 

Порядку):
У Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 

високої частоти , (п.12 Додатку б до Порядку):
У Зварювальні роботи (п. 12 Додатку б до Порядку):
У Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, иистерн та інших ємностей із 

стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх 
зберігання (п.14 Додатку б до Порядку):

У Газополум ’яні роботи {п.25 Додатку 6 до Порядку):
У Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 9 Додатку 6 до 

Порядку):
Виконання зазначеного виду робіт проводиться відповідно навченим персоналом під 
керівниитвом відповідальних осіб. Роботи проводяться на постійних та непостійних 
робочих місиях, які обладнані та обладнуються згідно вимог «Правил».



(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 і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості відповідаїьними особами за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці є - директор Шаугоуодський Олег Станіславович посвідчення №0054 від 
28.12.2018у; заступник директора Школяу Іван В ’ячеславович посвідчення №0175 від 
19.04.2019р: головний енергетик Саленко Володимир Ярославович посвідчення №0176 від 
19.04.2019p; начальник механізованого зерносховища Калиновська Світлана Сергіївна 
посвідчення №0057 від 28.12.2018p;.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;
На товаристві створена служба охорони праці, в особі інженера з охорони праиі Підкови 
Євгена Леонідовича посвідчення №27.15/18 від 10.04.2018р.. розроблені та затвердоюені 
наказо.м №7 від 05 березня 2019 року інструкції з охорони праці по професіях та за видами 
робіт, працівникам проводиться вступний інструктаж та інструктаж з питань охорони 
праиі на робочому місій. На товаристві створена ко.місія з перевірки знань з питань охорони 
праиі наказ Л'о~ від 05 березня 2019 року . Члени комісії пройиии навчання і виявили потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праиі. Посадові особи товариства пройиаи навчання і 
перевірні- знань з питань охорони праиі. Працівники які виконують роботи підвищеної 
небезпеки пройиии навчання та перевірні- знань з питань охорони праиі відповідно до Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірнії знань з питань охорони праиі 
ШПАОП 0.00-4.12-05). З усіма праиівникаїш товариства проведено інструктажі з охорони 
праиі. працівники забезпечені спеиіаіьннн одягом та засобами індивідуального захисту згідно 
встановлених норм ; (кирзові чоботи, каски, пояси запобіжні, рукавиці комбіновані, оку.чяри 
захисні, щиток зварника, костюм для зварника, рукавиці брезентові, сигнальні жилети , 
чобогпи гумові, боти діелектричні, рукавиці діе.чектричні, сигнальна стрічка). Товариство 
забезпечене навчально-методичною літературою та нормативно-правовими документоічи з 
питань охорони праиі. Па товаристві є нормативно технічна база та екснчуатаишна 
документація необхідна д.ія виконання заявлених робіт. Матеріаіьно-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та про.мислової безпеки.

наявністю служои охорони пращ, інструкцій про пповетення навчання інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуаішйбтай 
нормативно-правової та матеріально-технічно^^вд-нЯБча
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Декларація зареєстрована 
територіальному органі Держпраці
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у журігаш обліку

(ініціали та прізвище)

суб'єктів
р. № _____

господарювання у

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 сотужби і мають відмітку в паспорті,'^"

і Управління .ержпрзіч у Рівнєнській області І
і 'V,;:: : 1 І
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