
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: Мале приватне підприємство «Леда»

(для юридичної особи : найменування юридичної особи , *

_______________33028, м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, оф. 53, 55
місцезнаходження,

_____________ЄДРПОУ 21087011__________________________
код згідно з є  ДРПОУ о

Директор - Єлісєєв Михайло Юрійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел, факс: 0(362) 60-90-02, тел. 60-90-03, е-таі1:трр1есіа@цтаі1.сот
номер телефону, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування)

м.Рівне,Рівненській район

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми оеобами стоеовно відшкодування наслідків можливої шкоди



договір відсутній

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.____________

Я, Єлісєєв Михайло Юрійович_______________________________
( 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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

технічне обслуговування та ремонт ліфтів___________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка( за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу , кількість робочих МІСЦЬ, у тому ЧИСЛІ тих,

9 робочих місць, а саме: електромеханік з ліфтів -  6, ліфтер -2, електромонтер 
диспетчерського устаткування та телеавтоматики- 1.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд(приміщень), виробничих об'єктів

Заключений договір суборенди адміністративного приміщення 01/08-11 від 
01 серпня 2011 р. з ТзОВ « Готель Мир» . Загальна площа приміщення, що * 
орендується 45 кв.м. Також заключний договір оренди на виробничо-складські 
приміщення № 7 від 28 листопада 2011 р. з ПрАТ « Агромеханіка» .Загальна 
площа приміщення, що арендується 43,5 кв.м.



/
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Єлісєєв М. Ю., Посвідчення № ОП 226-18-4 від
01.06.2018 р. про навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки, видане ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці України», Посвідчення № 648-22-14 дійсне 06 квітня 2023 р. про 
навчання і перевірку знань з електробезпеки.

-інженер з охорони праці Скупейко В. Л., Посвідчення 1180-36-18 від
20.03.2018 р. про перевірку знань ЗУ «Про охорону праці». Посвідчення № 
1180-36/6-18 від 26.03.2018 р.. Правил будови безпечної експлуатації ліфтів 
(Посвідчення № 1180-36/в -18 від 30.03.2018 р.). Правил будови і безпе-чної 
експлуатації ескалаторів (Посвідчення № 1180-36/г -18 від 30.03.2018 р.), про 
навчання і перевірку знань з електробезпеки (Посвідчення № 3181-81 дійсне до 
26.03.2021 р.).

- майстер з експлуатації, ремонту машин та механізмів Власюк М. А., Посвідче
ння № 206-7-20 від 31.01.2020 р про перевірку знань ЗУ «Про охорону праці». 
Посвідчення № 206-7/6 -20 від 31.01.2020 р., про перевірку знань «Правил охо
рони праці під час виконання робіт на висоті» та « Правил будови і безпечної 
експлуатації ліфтів », Посвідчення № 206-7/в-20 від 31.01.2020 р.. Посвідчення 
№ 5027-168/В-16 дійсне 27 січня 2023 р. про навчання і перевірку знань з 
електробезпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають 

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ;

На підприємстві функцію служби охорони праці відповідно до наказу № 42 від 
29 березня 2010 року виконує інженер з охорони праці Скупейко Василь 
Лукашевич, якій пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (Посвідчення 

1180-36-18 від 20.03.2018 р.) та «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (Посвідчення № 1180-36/6-18 від 26.03.2018 р.). Правил будови 
безпечної експлуатації ліфтів (Посвідчення 1180-36/в -18 від 30.03.2018 р.). 
Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів (Посвідчення №1180-36/г-18 
від 30.03.2018 р.). Правил з електробезпеки (Посвідчення № 3181-81 від 
26.03.2021 р.).
На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію згіднолзувідповідними 
наказами інструкції з охорони праці, а саме:



\
1) Інструкція з охорони праці № З для електромеханіків з ліфуів.

2) Інструкція з охорони праці № 4 для монтажників з ліфтів .

3) Інструкція з охорони праці № 5 для електромонтера диспетчерського 
устаткування та телеавтоматики.

4) Інструкція з охорони праці 8 для водія автотранспортних засобів .

5) Інструкція з охорони праці № 9 при роботі на комп'ютерах

6) Інструкція з охорони праці № 12 для електромеханіка з технічного 
обслуговування та ремонту ескалаторів, пасажирських конвеєрів.

7) Інструкція з охорони праці № 10 для ліфтерів пасажирських ліфтів.

8) Інструкція з охорони праці № 15 при експлуатації ручного, електрифікованого 
інструменту.

9) Інструкція з охорони праці № 16 під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями.

10) Інструкція з охорони праці № 17 для прибиральника службових приміщень .

11) Інструкція з охорони праці № 18 під час ручного переміщення вантажів.

12) Інструкція з охорони праці № 19 з електробезпеки для І групи.

13) Інструкція з охорони праці № 20 при виконанні робот на висоті.

Наказ № 18 від 15 квітня 2019 року -  Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Наказ № 06 від 26 січня 2017 року -  Положення про систему управління 
охороною праці.

Наказ № 42 від 29 березня 2010 р Положення про службу охорони праці.

Наказ № 05 від 17 січня 2011 р. Положення про систему якості.

наявністю служби з охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту нормативно-правової та матеріально-технічної 
бази навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві наказом № 11 від 02 лютого 2017 року створено постійнодіючу 
комісію для перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інстру
ктажу; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому



місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал видачі інструкції з 
охорони праці; Журнал обліку робіт , що виконуються за нарядами та розпоря
дженнями; Журнал видачі нарядів-допусків; Журнал обліку і утримання засобів 
захисту; Журнал перевірки знань на І групу з електробезпеки; Журнал теорети
чного навчання; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; Журнал 
огляду та вилучення слюсарного інструменту; Журнал реєстрації нещасних 
випадків невиробничого характеру.

Створена комісія із забезпечення приймання і перевірки засобів індивідуального 
захисту, що надходять на підприємство та їх відповідність вимогам нормативних 
документів.

На підприємстві відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на 
висоті призначено майстра з експлуатації, ремонту машин та механізмів 
Власюка М. А.; відповідальними за видачу нарядів-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки призначено директора підприємства Єлісєєва М. Ю. та 
майстра з експлуатації, ремонту машин та механізмів Власюка М. А.

Працівники, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту 
ліфтів пройшли навчання й перевірку знань у встановленому порядку (протокол 
№ 01 від 10.02.2020 р.)

На підприємстві вступний інструктаж з охорони праці прово’̂ дть інженер з 
охорони праці за затвердженою програмою.
Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці 
проводить майстер з експлуатації, ремонту машин та механізмів.
Реєстрація інструктажів з охорони праці проводиться відповідно в журналі 
вступного інструктажу та в журналі первинного інструктажу на робочому місці.

Мале приватне підприємство «Леда» у повному обсязі забезпечене 
індивідуальними засобами захисту під час робіт в електроустановках до 
1000 В, а також будівельними касками під час роботи на висоті, забезпечене 
нормативно-правовими актами з охорони праці.

14 липня 2020 р.

М. Ю. Єлісєєв

(ініціали та прізвипї;е)

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

І З а в і д *  __2СЄ^У.



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 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.”.


