
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: ТОВ «ЛАЙН ЕНЕРДЖИ OUI»

33016. м. Рівне, вул. Коновальця. 6уд.5. кв.39
л.ія юридичної особи : наймсіїуіїапмя юриличної особи. \ііс ііе з н а \о л ж с т ія . кол згіл)іо і  Є Д Р ІІО У . ирііииіие. ім'я за по

баї'ькові керівника, помер гелефоііу

Код СДРПОУ -  43535638. директор -  Мапков Ро.ман Сергійович, телефон: 0973388880 

e-mail: JilLJ ici

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: 35705. Рівненська обл.. м. Здолбунів. вул. Шевченка. І: 33024. м. 
Рівне, вул. Соборна. 404-а; 35306. Рівненська обл.. Рівненський р-н,, с. Колоденка. вул. Свободи, 26-А:
3.300J . м. Рівне, вул. Грунтова. І.

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і помер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 
рессі раційний номер облікової картки платника податків.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
сто'совно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «УПСК» серії 1 788 ОПН

(найменування страхової компанії,
..„.-У»-1 75/1 788/-000253 від 18.09.2020 року, строк дії один рік до 18.09.21 року.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит не 
проводився

(лата проведення аулиіу)

Я. директор ТОВ «ЛАЙН ЕНЕРДЖИ OUI» Марков Роман 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 підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки:
- Експлуаіація обладнання, ііріізиачспе для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі (п,6 Додатку 7 до Порядку), а саме:
- резервуар горизонтальний сталевий ^»4 (10 м̂ ). заводський №б/н. 1988 року виготовлення, країна 
в и ГОТОВІЇ єн н я •-ССС Р;
- резервуар горизонтальний сталевий №5 (10 м̂ ). заводський №б/н. 1988 року виготовлення, країна 
виготовлення -СССР:
- резервуар горизонтальний сталевий Л'°6 (10 м̂ ), заводський №б/н. 1990 року виготовлення, країна 
виготовлення -  СССР:
-. резервуар горизонтальний сталевий Ав? (10 м̂ ). заводський №б/и. 1989 року виготовлення, країна 
виго'1'0 влення -  СССР:

- колонка паливороздавальна «Шельф 100-50-1-1-1». заводський №13710. 2020 року виготовленння. країна 
виготовлення -  Україна:
- колонка паливороздавальна «Шельф 100-50-1-1-1». заводський №1371 1. 2020 року виготовленння, країна 
виготовлення -  Україна:



колонка паливороздавальна «Шельф 100-50-1-1-1». заводський №13712. 2020 року виготовленння. кра'і 
виготовлєння -- Україна;
- колонка паливороздавальна «Шельф 100-50-1-1-1». заводський №13713. 2020 року виготовленння. краї 
виготовлення -  Україна:

(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) бе
отримання відповідного дозволу)

кількість робочих місць 10, утому числі тих на яких існує підвищений ризик - 8 ______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

оф існе та виробниче приміщ е н н я ____________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І відомості
На підприємстві створено службу з охорони праці. До управління охороною праці підприємства 

залучено керівників і спеціалістів згідно наказу, а їх обов’язки, права та відповідальність за виконання 
покладених на них функцій визначено посадовими інструкціями.

Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Баранюка Анатолія 
Івановича, який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці у ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр» (посвідчення №3362-103-18, протокол від 10.08.201 8 №103/3)

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
згідно наказу від 22.06.2020 №7 інструкції з охорони праці, зокрема: 
інструкція з охорони праці №1 для заправника ПММ;
інструкція з охорони праці №2 при наданні першої долікарської допомоги; 
інструкція з охорони праці №3 під час виконання газонебезпечних робіт; 
інструкція з охорони праці №4 із !гр. з електробезпеки; 
згідно наказу від 22.06.2020 №8 посадові інструкції;
згідно наказу від 22.06.2020 №1 1 «Положення про службу охорони праці», «Положення про 
систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про видачу наряду-допуску на виконання 
робіт підвищеної небезпеки», «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; 
згідно наказу від 25.06.2020 Л'»12 Програму вступного інструктажу;
згідно наказу від 25.06.2020 №13 Тематичні плани і Програми та план-графіки навчання з 
питань охорони праці програми стажування для новоприйнятих працівників.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань 
охорони праці: Журнал реєстрації інструктажів з' питань охорони праці на робочому місці; Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; Журна.п обліку 
робіт, изо виконуються за нарядами та розпорядженнями; Журнал обліку та зберігання засобів 
індивідуального захисту та інші.

Наказом №15 від 25.06.2020 створено та затверджено постійно діючу комісію з перевірки знань з 
питань о.хорони праці, в складі :

голова комісії -  Марков Роман Сергійович -  директор. Пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖі», посвідчення №506-26-20, 
протокол №26 від 11.06.2020, посвідчення №506-26-6-20, протокол №26-6 від 
1 1.06.2020, посвідчення №506-26-в-20, протокол №26-в від 1 1.06.2020;

члени комісії - Винокур Віталій Валерійович -  механік. Пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», посвідчення №490-26-20, 
протокол №26 від 11.06.2020, посвідчення №490-26-6-20, протокол №26-6 від 
1 1.06.2020. посвідчення №490-26-в-20, протокол №26-в від 1 1.06.2020;

- Кравчук Вадим Васильович -  т.в.о. менеджера. Пройшов навчання та перевірку 
знань з охорони праці в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», посвідчення №502-26- 
20, протокол №26 від 1 1.06.2020, посвідчення №502-26-6-20, протокол №26-6 від 
1 1.06.2020, посвідчення №502-26-в-20, протокол №26-в від 1 1.06.2020.

Працівникам при прийомі на роботу і щорічно проводиться навчання та перевірка знань з питань 
охорони праці з оформленням протоколів. При прийомі працівників на роботу з підвищеною небезпекою 
проводяться стажування.



//■

у встановлені терміни працівникам проводиться вступний, первинний, повторний та у разі 
необхідності позаплановий та цільовий інструктажі. Оформлення здійснюється у встановлених журналах.

Наказом №16 від 25.06.2020 призначено механіка Винокура Віталія Валерійовича відповідальним за 
справний стан обладнання і за підготовку і виконання газонебезпечних робіт, який пройшов навчання та 
перевірку знань з охорони праці, зокрема з «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (посвідчення №490-26-в-20 видане ТОВ 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», протокол від 11.06.2020 №26-в).

Працівник!, які відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки, видають наряди-допуски із 
реєстрацією у встановлені журнали.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Видача 
працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуа.пьного захисту встановленої форми.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки підприємство мас матеріально-технічну базу навчально- 
методичного забезпечення, нормативно-правову та технічну (експлуатаційну) документацію для виконання 
заявлених видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки. Укомплектоване штатом працівників відповідних професій і кваліфікацій.

(прізвищ е, ім'я та по за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
ііромис.'ювої оезпеки: наявністю  
прані, експлуатаційної док\ а 
11 а ІЗ ч а: і м ю - .\ і сто; нічно го з а б ез

2 ,Н  2020 р.

. інстру кцій Про проведення навчання та ін стр уктаж у з питань охорони 
ьію го захисту, норм ативно-правової та м атеріально-і е хн іч н о ї бази

Р.С. Марков
(ініціали та прізвище)

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 
спої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають в ід м іт к у  в паспортіГ^“ ™Т'“''” "“ “''~"“ '“Д“ ‘; ^ — ~ )
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