
Додаток до 8 
Порядку

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 07 лютого 2018 №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ФІЗИ ЧНЛ ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АНДРОШУЛІК ЛЕОНІД
І лля іориличіїої особи: ііаймеїісважія юриличної особи,

ПЕТРОВИЧ, 35307, Рівненська обл.. Рівненський район, се:ю Обарів, вул,
місцезнаходження, код згідно і СЛІ'ПОб'. црізнищс. ім'я і а по батькові ксрівиика. номер телеііюну. телефаксу.

тел.: (0362)26-74-80 , Е-пшіІ: аіиігосіїбіикг.пеї, АндрошулікЛеонід Петрович,
адреса електронио'і пімпіи- (іизп-.-іо’і особи - ііі,тприсмця:ігріівіішс, і.м'я та по батьк'ові, серія і номер паспорта.

паспорт серія виданий Рівиенськіш
КИМ 1 КОЛИ вилании. місце проживай сістрашимии по.мер ооліков^. .чсртки платника податків,

номер телефон}', те.ісфакс). адреса слскіринниі пОш ги;
Місце (адреса) виконання робіт: Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Дворецька, будинок 89

.місце виконання робіл ііілиііінеио'і небезпеки І а або скеп.і>атані'і і засі ос> ваіііія маїпип. механізмів, устаткування підвищеної небезпт

Інформація про наявність договор) страхс вання цивільної відповідальності перед третіми особа 
стосовно відшкодування наслідків мож.іивої шкоди відсутній____________________

I паіімепт ваиіія с'і'рахоиої компанії)
Інформація про проведення добровільного а\ днт>' з охорони праці не проводився

Я. Ліідрошу.іік Леонід Петрович фізична особа -  підприємець
(дата проведення аудиту)

(прізнише. ім'я та по батькові керівника юридичної особи або (|)ізичної осоои - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність .матеріально-технічної бази та умов праці вимс 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ітід час виконання таких робіт підвищі 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищ: 
небезпеки;

- устаткування напругою понад 1000 В {електричне устаткування електричних етапній і мере
технологічне електрообладнання)________________________________________________________

(найменування виду робіт, устаткування підвищеної небезпеки,
Електро.мережа 0,4 кВ для електропостачання комплексу будівель ОП Андрошулік Л.П.

- електрообладнання трансфор-маторної підстанції ТП-107 10/0,4 кВ:
-  силовий трансформатор з природнім масляним охолодженням ТМ-630/10/0.4, заводський номеї 
з\об/н, 1981 рік виготовлення, завод-виробник Єреванський електромеханічний завод;
- кабельні лініїЛВГ 4x10; - РУ~І0кВ._____________________________________________
тип аоо марка (за наявності), номер партії, дата виї отоилсння. країна ііохолжсніїя. які виконуються 'і'а/або експлуатуються (застосовую!
Кількість робочих місць 6, з нн\ на 4 існує підвиїиеіінн ризик виникнення травм.
без отримання відповідного дозво.і). кі.іькісі ь робочих місій», > гом> чис.іі іи.\. на яких існує підвищений ризик виникнення травм, булі

в склад підприємства ФОН Андрошулік JI.II. входять 2 структурні підрозділи -  адміністрації 
та виробництво пламасових виробів. Працівники виконують роботи підвищеної небезпеки на 
виробниціві за адресою: Рівненська обл., міего Рівне, вул. Дворецька, буд. 89 * .
і споруд (приміщень), виробничих об’сК'ПВ (цехів. ДІЛЬНИЦЬ, стр\ кт\ рнц\ 1ІІ,І|103,.илів)

Інші відомості Усачук Ігор Володимирович, відповідальний за дотрішанням вішог законодавсі
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дот'римання вимої' законодавства з питань охорони праці та промислової безі
З питань охорони прані та про.мислової безпеки на виробниитві, який пройшов навчання 
перевірку знань з питань охорони прані в Рівненському експертно-технічному центрі



Наказом від 10.01.2019 року №01 виконання функцій служби охорони праці покладено на 
Андрошуліка Леоніда Петровича.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної
Розроблені та затверджені роботодавивм інструкції з охорони праці: для професій та по виде 

робіт. Інструкціі з експлуатації електроустаткування в наявності.
документації, засобів індивідуального захисту,нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Наказом від 11.08.2019р №02 по підприємству призначено особу, відповідальну за технічь 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства начальника виробництва Усачуь 
Ігоря Володимировича (посвідчення від 11.11.2019року М 4573-145-19, Vгрупа до і вище 1000В, а h 
час його відсутності призначено керівника Андрошуліка Л.П. (посвідчення від 11.11.2019року j 
4541-145-19, IV-а група до і вище 1000В).

Наказом від 31.01.2020 року № 05 затверджено списки осіб, які мають право вести оперативі 
переговори та виконувати оперативні перемикання та погоджені 20,02,2020 року з Упрапвління 
Держпраці у Рівненській області.

Наказом М 03 від 14.01.19р. створена комісія з перевірки знань з електробезпеки в склад
Голова комісії: Андрошулік Л.П., члени комісії: Усачук І.В. - начальник виробництва, Демчук Д.В. 
інженер-енергетик (посвідчення № 4550-145-19 від 11.11.2019р Vгрупа до і вище 1000В).

Посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Рівненськії 
експертно-технічний центр» з:

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. Правил технічної експлуатаи 
електроустановок споживаачів. Правил влаштуванняелектроустановок. Правил експлуатац 
електрозахисних засобів (Андрошулік Л.П. - посвідчення №4541-14456-19 від 11.11.2019року; Усачу
I. В. начальник виробництва - посвідчення, інженер -енергетик (посвідчення №4541-14456-19 ві
I I .  11.2019РОКУ),

- Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил охорони праці під час роботи 
інструментом та пристроями: Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіп 
Закон України, Про охорону праці та інших нормативно правових актів (Андрошулік Л.П. 
посвідчення М3425-104/6-18 від 06.08.2018року; Усачук І.В. начальник виробництва -  посвідчень 
№2924-89-6-18 від 13.07.2018року; інженер-енергетик (посвідчення М2906-89-6-18-19 ві
13.07.2018РОКУ),

- Закону України, Про охорону праці та інших нормативно правових актів (Андрошулік Л.П. 
посвідчення №о3425-104-18 від 10.08.2018р.); Усачук І.В. -  начальник виробництва посвідчення До2924 
89/6-18 від 13.07.19р.); інженер -енергетик посвідчення №>2906-89-18 від 13.07.2018).

Працівники підприємства пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві (протокол від 23.01.2020 рокук Же 1),

Електротехнологічним працівникам (ливарникам) проведено навчання і перевірку знань ш 
присвоєння і підтвердження 2-ї групи з електробезпеки).

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (вступні, первинні, 
повторні, цільові та позапланові).

Працівники забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: 
спецодягом, спецвзуттям, рукавицями, головнішії уборами, касками будівельними .
Працівники при роботі в електроустановках забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме;

рукавиці діелектричні -  2 пари, коврик діелектричний -  2 шт„ боти діелектричні -  1 пара
вказівник напруги « еківольта» - 2 шт, покажчик напруги «Контакт 55 ЄМ». Кліщ
струмовимірювальні UTM 1206, штанга полююча ПІО -15, штанга ізолююча ШОУ -15, штангс
ізолююча ПІЗ -15-3 шт, штанга ізолююча ПІО - 1 - 2  шт, показчик напруги "ПОИСК- 1"
комплектом інструментів з діелектричними рукоятками.

В наявності: Положення про систему управління охороною праці; Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників; Програма вступногс
інструктажу; Журнал вступного інструктаж; Журнал інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку та зберігання засоби 
захисту;; Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.

В електрослужбі ведуться журнали;
______Оперативний журнал;

План навчання електротехнічних працівників безпеці праці;



План протиаварійних тренувань;
Журнал обліку пуотиавауійних і протипожежних тренувань;
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
Журнші обліку електроустановок;
Кабельний журнал;
Журнал дефектів та неполадок в роботі електрообладнання та електромереж;
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників;
Журнал реєстрації протоколів випробувань засобів захисту;
Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.
Нормативно-правова, матеріально-технічна та навчально-методична база відповідає

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці_______________ 2020 р. № ____________________ .

Примітка:

І у правління Держпраці у Рівненській областіІ - ДДнО -
ВІД-Й 2'^в і д . , е ^

Є г  ‘ .....................

1. Фізична особа-підприємець своїм підписом надає з г ^ ^  і^обробку пер^сбнальнихтЩих з ^ т о ю  
забезпечення виконання вимог Порядку отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небешеки та 
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 своє прийняття 
відповідному органу податкової служби і мають відмітку в паспорті.


