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ДЕКЛАРАЦIЯ
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пumань охоронu працi

Вiдомостi про роботодавця
НайlwеНування Qliзuчно'i особu - пidпрu€мця: CepzieHKo Валенmuн Юрtйовuч

МiСЦе ПрОJtсuваltня: 35б00, PiBHertcbt<a слбл., пt" /!убно, Bytl, ЦIекспiра, Б.7
ре€спхрацiйнuй ttoIиep облiковоi карmt<u плаmнuка поdаmкiв :-

Номер mелефону, mелефаксу,аDреса елекmронноi поuлmu: (097)751-65-9] V,xlib@i.ua
МiСЦе (адреса) виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки: 35б]2, PiBHeHcbKa обл,,
!убенськuй р-н., с, Варковuчi, вул. Шевченка. б8
IНфОрмацiя про наявнiсmь ilozoBopy сmрахування цuвiльrlоi вiОповidальносmi переD
mР е miМ u о с о б аtп u c mo co B tto вiO сuко dу в ання наслid кiв мо)lсл uв оi t uKo d u : вid суmнiй,

IНфОРМацiя про провеdення Dобровiльноzо ауdumу з охоронu працi: не
провоduвся.

Я, CepzieHKo Валенmuн Юрiйовuч, цiею декларацiею пiдтвердхtую вiдповiднiсть
МаТеРiаЛЬно-технiчt-lоi бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони
ПРаrДi ПiД Чаа виконання таких робiт пiдвипlеноi tлебезшеки та/або експ.llуатацiT
(ЗаСТОСУвання) таких машIин, мехаtliзмiв, устаткуваI{ня пil(виrцеллоi тIебезпеки:

Украiна

КiЛЬкiсmь робочuх tпiсць, у mому чuслi muх, на якlм icrrye пiDвuu4енuй ptBuK
вuнuклlеltня mравм:

КiЛЬКiсть робочих мiсць - 68 працiвникiв, у тому числi тих, на яких icHyc
пiдвищений ризик виникнення травм - 3 працiвники
Кiлькiсmь буDiваtь i споруd (прuлtliu4ень):

Адмirriстративний коргrус -1 ;

Виробrrичий цех -- 1;

IHtui вiOо,цосmi:
R ФОП CepгicrrKo B.IO. наказом Jф 28-ОП вiд 30.10.2020р. створена служба

ОХОРОНИ ПРаrli. ФункцiТ служби охорони праrдi покладеFIо на iнженера з охорони працi
ГОРЧаКа О.В. Наказом J\Ъ 2-ОП вiд24.06.2019р. затверджено IIоло>ltення про службу
охоронИ працi, положеНня прО системУ управлiння охороною працi на пiдшрисмствi,
положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони
працi, мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками
засобiв irrдивiдуального захисту на робочому мiсцi, програма вступного та первин[Iого
iHcTpyKTarKiB на робочому мiсцi.
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Iнфорлtа цiя пр о iнсmру кцii :
В ФОП Сергiенко В.Ю. розробленi ,rа затвердженi наказом (JrГs З-ОП вiд

25.06.2019р.) посадовi iнструкцii про права, обов'язки посадових осiб з питань
охорони працi та вiдповiдальнiсть за покладенi на них функцiТ, а також iнструкцii з
охорони працi по професiях згiдно штатного розпису та видах робiт- особи вiдповiдальноi за безпечну експлуатацiю посудин, що працюють пiд тиском;
- особи вiдповiдальноiза електрогосподарство.

На пiдприсмствi заведенi журн€Lли ресстрацii вступного iнструктажу з питань
охорони працi та реестрацii iнструктажiв на робочому мiсцi з питань охорони працi,
журнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi та облiку видачi iнструкцiй з охорони
працi, журнал облiку робiт, що виконуються за нарядами i розпорядженнями, журн€Lл
перевiрки, огляду та облiку ЗIЗ, журнал реестрацii обладнання , що працюе пiд тиском,
журнал peMoHTiB i оглядiв котла.
Iнфорлtацiя про провеdення навчання mо iнсmрукmа}rcу з пumань охоронu працi:

В.Ю. працiвникам проводяться первинний, повторний,
iнструктажi з охорони працi. Записи про проведення

роботи, особа, яка проводила iнструктаж заносить

Працiвники якi допускаються до заявленого виду робiт пройшли спецiальне
навчання та перевiрку знань з безпечних методiв роботи. Розробленi програми та
плани-графiки проведеннrI навчання та перевiрки знань працiвникiв з питань охорони
працi (Протокол J\b 15 вiд 09.09.2020 року), мають вiдповiдну квалiфiкацiю.

На пiдприемствi згiдно наказу j\b 29-ОП вiд 10.11.2020р. призначено особу
вiдповiдальну за безпечну експлуатацiю та справний технiчний стан посудин, що
працюють пiд тиском, парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1МВт (TILBURG,
КП ЗOOТ) ФОП Сергiенко В.Ю. Згiдно наказу J\b 27-ОП вiд 09.09.2020р.
призначено особу вiдповiдальну по нагляду за безпечну експлуатацiю посудин, що
працюють пiд тиском - ФОП Сергiенко В.Ю., що пройшов навчання та перевiрку знань
по Правилах охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе тиском
посвiдчення ЛГs 2685-94lB-19 вiд |2.07.2019р. виданий Рiвненським ЕТЦ.

На пiдприемствi наказом J\b 30 вiд 16.1|.2020p. призначено особу вiдповiдальну
за електрогосподарство - ФОП Сергiснко В.Ю (посвiдчення }lb 2262-73-14, вiд група
09.07.2020р. IV група допуску до 1000В.

Вiдповiдно до наказу за J\b 24-ОП вiд 20.02.2020р. створена комiсiя для перевiрки
знань з питань охорони працi працiвникiв пiдприемства.
Голова KoMicit: ФОП - CepzieHKo В.Ю.
членu korпicii:
- Вuконавчuй duрекmор - Несmерчук С.В.
- iнсrcенер з охоронu працi - Горчак О.В.

Члени KoMicii пройшли, в установленому порядку, навчання та перевiрку знань з
питань охорони працi та мають вiдповiднi посвiдчення:

Голова KoMicii ФОП Сергiенко В.Ю., перевiрка, знань з охорони працi,
посвiдчення Jф 2685-94-19 вiд \2.07.20|9р. виданий Рiвненським ЕТЦ, Nр 2262-7З-14
вiд 09.07.2020p.,IV група допуску до 1000В, Правила охорони працi пiд час роботи з

iHcTpyMeHToM та пристроями Jф 2685-94lб-|9 вiд t2.07.2019p., Правила безпеки систем
г€вопостачання, Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс
тиском j\b 2685-94lB-l9 вlд 12.07.2019p.

Членu KoMicit:
Iнженер з охорони працi Горчак Олександр В'ячеславович, перевiрка знань з

у Фоп
позаплановий,

Сергiенко
цiльовий

iнструктажiв та1нструктажlв та 1х допуск до роОоти, осоОа, якi
журнал реестрацii iнструктажiв на робочому мiсцi.



Iнформацiя пр о iнсmру кцii:
В ФОП Сергiенко В.Ю. розробленi та затвердженi наказом (J\b З-ОП вiд

25.06.2019р.) посадовi iнструкцiТ про права, обов'язки посадових осiб з питань
охорони працi та вiдповiдальнiсть за покладенi на них функцii, а також iнструкцii з
охорони працi по професiях згiдно штатного розпису та видах робiт

особи вiдповiдальноТ за безпечну експлуатацiю посудин, що працюють пiд тиском;
особи вiдповiдальноi за електрогосподарство.

На пiдприсмствi заведенi журн€Lли реестрацii вступного iнструктажу з питань
охорони працi та реестрацii iнструктажiв на робочому мiсцi з питань охорони гrрацi,
журнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi та облiку видачi iнструкцiй з охорони
працi, журнал облiку робiт, що виконуються за нарядами i розпорядженнями, журн€Lл
перевiрки, огляду та облiку ЗIЗ, журн€Lл реестрацii обладнання , що працюе пiд тиском,
журнал peMoHTiB i оглядiв котла.
Iнфорлtацiя про провеdення навчання mо iнсmрукmо}rcу з пumань охоронu працi:

У ФОП Сергiенко В.Ю. працiвникам проводяться первинний, повторний,
позаплановий, цiльовий iнструктажi з охорони працi. Записи про проведення
iнструктажiв та iх допуск до роботи, особа, яка проводила iттструктаж заносить в
журнал реестрацii iнструктажiв на робочому мiсцi.

Працiвники якi допускаються до заявленого виду робiт пройшли спецiальне
навчання та перевiрку знань з безпечних методiв роботи. Розробленi програми та
плани-графiки проведенIuI навчання та перевiрки знань працiвникiв з питань охорони
працi (Протокол Jф 15 вiд 09.09.2020 року), мають вiдповiдну квалiфiкацiю.

На пiдприемствi згiдно наказу J\b 29-ОП вiд 10.11.2020р. призначено особу
вiдповiдальну за безпечну експлуатацiю та справний технiчний стан посудин, що
працюють пiд тиском, парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1МВт (TILBURG,
КП ЗOOТ) ФОП Сергiенко В.Ю. Згiдно наказу j\b 27-ОП вiд 09.09.2020р.
призначено особу вiдповiдальну по нагляду за безпечну експлуатацiю посудин, що
працюють пiд тиском - ФОП Сергiенко В.Ю., що пройшов навчання та перевiрку знань
по Правилах охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе тиском
посвiдчення }lb 2685-94lB-19 вiд 12.07.2019p. виданий Рiвненським ЕТЦ.

На пiдприемствi наказом J\b 30 вiд 16.||.2020р. призначено особу вiдповiдальну
за електрогосподарство - ФОП Сергiенко В.Ю (посвiдчення }lЪ 2262-73-14, вiд група
09.07.2020р. IV група допуску до 1000В.

Вiдповiдно до наказу за J\Гs 24-ОП вiд 20.02.2020р. створена комiсiя для перевiрки
знань з питань охорони працi працiвникiв пiдприемства.
Голова KoMicii: ФОП - CepzieHKo В.Ю.
Членu Koлtici'i:
- Вuконавчuй duрекmор - Несmерчук С.В.
- iHшceHep з охоронu працi - Горчак О.В.

Члени KoMicii пройшли, в установленому порядку, навчання та перевiрку знань з
питань охорони працi та мають вiдповiднi посвiдчення:

Голова KoMicii ФОП Сергiенко В.Ю., перевiрка, знань з охорони працi,
посвiдчення Jф 2685-94-19 вiд 12.07.20|9p. виданий Рiвненським ЕТЦ, Nр 2262-73-14
вiд 09.07.2020p.,IV група допуску до 1000В, Правила охорони працi пiд час роботи з

iHcTpyMeHToM та пристроями Jф 2685-94lб-|9 вiд |2.07.2019р., Правила безпеки систем
г€вопостачання, Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе
тиском J\b 2685-94lB-|9 вiд |2.07.20l9p.

Членu KoMici'i:
Iнженер з охорони працi Горчак Олександр В'ячеславович, перевiрка знань з



охорони пpalli, посвiдчення J\Ъ З400-104-i8 вiд 10.08.2018р. виданий Рiвненським ЕТЦ,
посвiдчення Ns 2521-87-19 вiд 20.06.2019р., IV група допуску з електробезпеки,
Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями Jф 3400-104/б-18
вiд 06.08.2018р. Правила безпеки систем газопостачання, Правила охорони працi пiд
час експлуатацiТ обладнання що працюс тиском J\b 273-8lв-19 вiд 28.01.2019р.

Виконавчий директор Нестерчук Свiтлана Валентинiвна, перевiрка знань з
охорони працi, посвiдчення }lb 2684-94-19 вiд |2.07.2019р. виданий Рiвненським ЕТЦ,
Jф 2592-87-15р. вiд 08.07.2019р., IV група допуску з електробезпеки, Правила охорони
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями Jф 2б84-94lб-19 вiд |2.07.2019р.,
Правила безпеки систем газопостачання, Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ
обладнання, що працюе тиском М 2684-94lB-|9 вiд |2.07.20Т9р.

Е кс плу оm а цi йн а d о кум е нm а цiя :
В ФОП Сергiснко В.Ю. с наявна вся експлуатацiйна та нормативна документацiя
(технiчнi паспорти, журнали нагляду ttотлiв, висновок експертизи }ф40010145-З4lК-20
виданий О8.О7.2О20 ТзОВ (СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ>>, проведений технiчний огляд:
котел паровий КП-300Т - технiчний огляд проведений - 24,07.2020р.
котел паровий TILBURG - позачерговий технiчний огляд проведений - 08.09.2020р.

3абезпечення засобшмu iнduвidуалt ноzо захuсmу :
В ФОП Сергiенко В.Ю працiвники, якi виконують роботи пiдвищеноi небезпеки

проЙшли медичний огляд та психофiзiологiчну експертизу, висновки - позитивнi.
Згiдно наказу J\Гч 10 вiд 16.01 .2020р. забезпеченi спецодягом, спецвзуттям (костюм
бавовняний, берет, черевики шкiрянi, рукавицi комбiнованi), та ЗIЗ (окуляри захиснi,
каска захисна, респiратор пило захисний), згiдно Типових г€Lлузевих норм та
Мiнiмальних вимог безпеки працi i охорони здоров'я при використаннi працiвниками
засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi, ведеться Iх облiк в особистих
картках облiку спецiального одягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального
захисту

В ФОП Сергiенко В.Ю. працiвн ченi в повному об'смi нормативно-
правовими актами з охорони

Сергiенко В.Ю.
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,Щекларацiя заресстрована у журналi облiку tуб'сктiв господарюв6lння у
Територi€Lльному органi Щержпрацi (_) 20_ р. Jф
Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку
персон€tльних даних з метою забезtrечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв
на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин,
механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не з€вначасться фiзичними
особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та
повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковоi служби i мають
вiдмiтку в паспортi.
(Щодаток8 в редакцiТ Постанови КМ Ns 48 вiд 07.02.2018)

ЗАРЕGСТРОВАНС l


