
/ Додаток 8 
До Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Віземоспі про роботодавця
Найменування фізичної особи -  підприємця: Сергієнко Валентин Юрійович

і номер паспорта, ким і коли виданий: виданий Дубенським МВ
УММ2 України від
Міще щроживання: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шекспіра, Б, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: .
Н ом^ телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: (097)751-65-91 КхНЬ@і.иа 
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35612, Рівненська обл., 
Дубенський р-н., с. Варковичі, вул. Шевченка. 68
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутній. 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
провісився.

я , Сергієнко Валентин Юрійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
пращ під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Зберігання балонів із зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан - бутан) 
Шлькість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм:
Кількість робочих місць — 68 працівників, у тому числі тих, на яких існує

підвіоцений ризик виникнення травм -  1 працівник
Кількість балонів; пропан -  бутан - 2. Обміїпшй фонд 

Кількість будівель і споруд (приміщень).
Адміністратршний корпус-1;
Виробничий цех -1 ;

Інші відомості:
В ФОП Сергієнко В.Ю. наказом № 21-ОП від 20.02.2020р. створена служба 

охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
ГорчаіЕа О.В. Наказом № 2-ОП від 24.06.2019р. затверджено положення про службу 
охт^кши праці, положення про систему управління охороною праці на підприємстві, 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
пращ, мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці, програма вступного та первинного 
інструктажів на робочому місці.
Інф^мація про інструкції:

В ФОП Сергієнко В.Ю. розроблені та затверджені наказом (№ 3-ОП вц 
25.06.2019р.) посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питані



хорони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з 
ох<^ни праці по професіях згідно пггатного розпису та видах робіт
- особи відповідальної за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
- особи відповідальної за електрогосподарство.

На підприємстві затверджено інструкцію з охорони праці № 36 при 
транспортуванні та зберіганні балонів із стисненими та зрідженими газами.

На підприємстві заведені журнали реєстрації вступного інструктажу з питань 
охс^мши праці та реєстрації інструктажів на робочому місці з іштань охорони іщаці, 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони 
праці, журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями, журнал 
пфевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку та видачі балонів.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

У ФОН Сергієшсо В.Ю. працівникам проводяться первинний, повторний, 
позшгашювий, цільовий інструктажі з охорони праці. Записи про проведення 
інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж заносить в 
журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

Працівник який допускається до заявленого виду робіт пройшов спеціальне 
ншчшшя та перевірку знань з безпечних методів роботи. Розроблені програми та 
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони 
праці (Протокол № 11 від 21.02.2020 року), має відповідну кваліфікацію.

На підприємстві згідно наказу № 25-ОП від 21.02.2020р. призначено 
відповідальною особою за зберігання, видачу балонів із зрідженим, 
вибухонебезпечним газом (пропан - бутан) -  зав. виробництва Мосійчука Р.А., що 
пройшов навчання та перевірку знань по Правилах безпеки систем газопостачання. 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює тиском 
посвідчення № 2683-94/В-19 від 12.07.2019р., виданий Рівненським ЕТЦ.

Відповідно до наказу за № 24-ОП від 20.02.2020р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: ФОП — Сергієнко В,Ю,
Члени комісії:
- Зав. виробництва -  Мосійчук РЛ.
- Виконавчий директор -  Нестерчук С.В.
- інженер з охорони праці -  Горчак 0,В.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення;

Го.іюва КОМІСІЇ -  ФОП Сергієнко В.Ю., перевірка, знань з охорони праці, 
посвідчення № 2685-94-19 від 12.07.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 2262-73-14 
від 0 8.07.2019р., IV група допуску з електробезпеки. Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями № 2685-94/6-19 від 12.07.2019р., Правила 
безпеки систем газопостачання. Правила охорони праці під час експлуатації 
обладїшння, що працює тиском № 2685-94/в-19 від 12.07.2019р.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Горчж Олександр В’ячеславович, перевірка знань з 

охо|юни праці, посвідчення № 3400-104-18 від 10.08.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення № 2521-87-19 від 20.06.2019р., IV група допуску з електробезпеки. 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 3400-104/6-18 
від 06.08.2018р. Правила безпеки систем газопостачання. Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання що працює тиском № 273-8/в-19 від 28.01.2019р.



Зав. виробництва Мосійчук Руслан Анатолійович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 2683-94-19 від 12.07.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 2683- 
94/а-19р. від 08.07.2019р., ПІ група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці 
під чж роботи з інструментом та пристроями № 2683-94/6-19 від 12.07,2019р., 
Пршила безпеки систем гшопостачання. Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює тиском № 2683-94/в-19 від 12.07.2019р.

Виконавчий директор Нестерчук Світлана Валентинівна, перевірка знань з 
охореии праці, посвідчення № 2684-94-19 від 12.07.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
№ 2592-87-15р. від 08.07.2019р., IV група допуску з електробезпеки. Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями № 2684-94/6-19 від 12.07.2019р., 
Правила безпеки систем газопостачання. Правила охорони праці під час експлуатації 
обладаання, що працює тиском № 2684-94/в-19 від 12.07.2019р.

Експлуатаційна документація:
В ФОП Сергієнко В.Ю. є наявна вся експлуатаційна та норматїюна документація, що 
до з&рігання балонів із зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан - бутан), з 
викс^станням засобів індивідуального захисту.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ФОП Сергієнко В.Ю., працівник, який виконує роботи підвищеної небезпеки 

пройшов медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні. 
Згідно наказу № 10 від 16.01.2020р. забезпечений спецодягом, спецвзуттям (костюм 
брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор зі змінними 
фільїрами), згідно Типових галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки праці і 
Охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці, ведеться їх облік в особистих картках обліку спеціального одягу, 
спецвзуття та іішіих засобів індивідуального захисту

В ФОП Сещішко В.Ю. працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-
юни праці.

« р /  » 20^'О ір. За№

Сергієнко В.Ю.
Рівненській області |

заЙ єстровано

А

Управління Держ праці у

Декларація зареєстрована у журналі о р й к у су б ’єктів господарювшшя у 
Територіальному органі Держпраці «___»________20__р. №____

Примітки; 1, Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
п^сональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. 
мехаїазмів, 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 
відаціку в паспорті.
(Додаток8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018)


