
,Щодаток 8 до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. }ф 48)

дЕклАрАцlя
вrдповlдностl матерrально-технrчноl оази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:

ною

директор СТЕЦЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ: тел. 0503394550l selenana@tsr.rv.ua
(дlя юридичноi особи: найменуваннJI юридиtlноi особи,_мiсцезнаходження, код згiдно з е,ЩРПОУ, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноI пошти

для фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце
проживання, реестрацiйний номер облiковоi картки rrлатника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса
електронноТ пошти;

PiBHeHcbKa обл.. MicTo PiBHe. ВУЛИЦЯ БУДIВЕЛЬНИКIВ. 12
(МiСuе ВИКОНаННЯ РОбiт пiдвищеноТ небезпеки та,/або експлуатацiТ (застосування) машин, механiзмiв, ycTaTKoBaHHrI

пiдвищеноi небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiда-llьностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди:

Не }zкладався
(найменуванrrя стра-ховоi компанii, строк лii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформачiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi
не проводився

(дата проведення аушту)

я. директор ТОВ <СЕJIЕНА ТРАК> ствцюк миколд володимирович
(гrрiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноi особи -пiдприемця)
цiсю декларацiею пiдтвердж.ую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi
вимогам зако вства з
таких робiт пiдвиценоi небезпеки таlабо екоплуатацiТ (застосуванняLтаких машин.
МеХаНiЗМiв" }zстатковацня пiдвищеноТ небезпеки:

(найменуванIuI ви.ry робiт пiдвищеноi небезпеки)

(пункт 17. додатку б). а саме:
о облаlнання mа зажаснi сuсmел|лl, празначенi dля експлуаmацii в поmенцiйно

вабухонебезпечному сереdоваtцi (пункm 6, dodamty 7), а саме:
- гryнкт паltивозаправочниЙ РА-1 220160. заводський J\b39l021-20. 2020 poK}z

виготовлення. краihа виробник - Украihа:

таlабо машин, механiзмiв, устаткованшI пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата
виготовленнrI, краiЪа походженшI, якi виконуються та./або ексrrц/атуються (застосовуються) без отрrшання
вiдповiдного дозволу, кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тлпк, на яких icHye пiдвищений ризик виникненЕя травм,
булiвель на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм, будiвель i спорул (примiщень), виробничш< об'ектiв
(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

тому числi

ьникI

(кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм)



офiсне та виробниче примiщення розташоване за адресою: 33016. PiBHeHcbKa обл.
PiBHe" ВУЛИlШ БУДIВЕЛЬНИКIВ. будинок 12
булiволь i спорул (примiщень), виробничш< об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiлрозлiлiв)

MlcTo



iнстр}rктажу з питань охорони працi>>.

Наказ J\b3 вiд 07.10.

- Наказ J\Ъ2 вiд 07.10.2020р. <Про затвердження <Програми вступного

навчання з охорони працi. нормативно-правовим актам" виробничоТ
caHiTapii. гiгiени працi" запобiгання випадкам виробничого травматизм.,r та

l .v

проQесlиним захворюванням працlвникlв).
- Наказ J\Ъ4 вiд 07.10.2020р. кПро затвердження <<Положення про порядок

iндивiдуального захисту>.
- Наказ NЬ5 вiд 07.10.2020р. <Про затвердження <<Правил вн}rтрiшнього

розпорядку для робiтникiв i сл.чжбовцiв>>.

- Наказ NЬб вiд 07.10.2020р. <<Про затвердження <<Положення про порядок
проведення навчанrrя i перевiрки знань з питань охорони працЬ>.

- Наказ Ng7 вiд 07.10.2020р. (Про затвердження ((Положення про розробк},
iнструкцiй з ОП>.

- Наказ Ng8 вiд 07.10.2020р. (Про затвердження (Положення про сл}rжб},

охорони працi>>.

- Наказ J\!9 вiд 07.10.2020р. <<Про затвердження кПоложення про систем},

управлiння охороною працi>>.

- Наказ ЛЬ10 вiд 07.10.2020р. <Про затвердження перелiку iнстр}rкцiй з
охорони працi>.

На пiдприемствi дiють наст.чпнi iнструкцii:
- J\Ъ1 пiд час виконання робiт в осiнньо-зимовий перiод:
- }lb2 пiд час робiт з iнструментами та пристроями:
- N'q3 пiд час виконання галзонебезпечних робiт:
- J\b4 оператора АЗС:
- J\b 5 надання першоi долiкарськоТ допомоги.
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
ПРаЦi Та промисловоТ безпеки; наявнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про цроведенIrrI навчаншI та
iнструктажу з питань охорони працi, ексшryатацiйноi документацii)

- Наказ J\b13 вiд 08.10.2020р. <Про створення KoMicii з перевiрки знань з
питань охоDони поапi>>.

Голова KoMicii: Стецюк Микола Володимирович - директор
(ЦРОйшов навчання в ТзОВ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги

1лим. гlг1

ТзоВ ) 1 виявив п ил охорон
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>>. <<Правил охорони працi пiд
час виконання робiт на висотi>>" ЩНА.З.2-2-2009 <<Система стандартiв

iвникiв сп

Рiвненськiй областi. протокол Nq З5 вiд 31.07.2020: пройшов навчання в

безпеки ислова безпека в



безпеки систем газопостачання> в KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi" протокол Ng З5-б вiд 31.07.2020; пройшов навчання в
ТзОВ <<Оазис-технолоджЬ i виявив потрiбнi знання кПравил охорони працi
пiд час експлуатацii навантажувачiв>>. <<Типовоi iнстр}rкцii з органiзацii
безпечного ведення газонебезпечних робiт>>. <<Iнстр}rкцiя з органiзацiT
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектаю>.
<<виIr4ог До роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах> в koMiciT ]rправлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол J\Гg 35-в вiд 28.05.2020):
Члени KoMicii: Максимч}rк Сергiй \4иколайович - менеджер
(пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMiciT }rправлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. протокол Ng 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в
ТзОВ <<Оазис-технолоджil> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>" <Правил охорони працi пiд
час виконання робiт на висотil>" ЩНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в б}.дiвництвi>>. <<Правил

оп пiд час експлуатацiI обладнання. що працюе пiд тиском>. <правил
безпеки систем газопостачаннп> в KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. протокол Ng 40-в вiд 28.08.2020; пройшов навчання в
ТзОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi
пiд час експлуатацii навантажувачiв>>" <<ТиповоТ iнстр}rкцii з органiзацii
безпечного ведення газонебезпечних робiт>. <Iнструкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на виб}rхопожежонебезпечних об'ектаю>.
<<Вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах> в koMicii :rправлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi" протокол J$ 40-в вiд 28.08.2020):

Старцев В'ячеслав Валерiйович - iнженер
(пройшов навчання в ТзОВ <<НВФ>>Оазис-технолоджЬ> i виявив поцliбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки" <<Правил охорони працi пiд час
Роботи з iHcTpvMeHToM та пристроями>>. <<Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотЬ>" ДБНд.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки
працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>" <Правил ОП пiд
час експл}zатацii обладнання. що працюе пiд тиском>>. <<Правил безпеки
СиСтем газопостачання> в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй
областi" протокол лГq 10 вiд 27.06,2019: пройшов навчання в ТзоВ ((НВФ>)

ОаЗиС-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Мiнiмальних вимог з охорони
ПРацi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчикаю>" <<Типовоi
iнструкцii з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт>.
<<IНСтРУкцiя з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'ектаю>. <<вимог до роботодавцiв стосовно



забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищар в koMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi.
протокол JФ l0-б вiд 27.0б.20l9).

Наказ J\Гg12 вiд 07.10.2020р. (Про проведення газонебезпечних робiт>.
вiдповiдальною особою за проведення газонебезпечних робiт та робiт ]g

вибчхопожежонебезпечних зонах призначений менеджер Максимчук С.М."
який пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим" гiгiени працi та електробезпеки в KoMiciT управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. протокол J\Ъ 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в
ТзОВ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>. <Правил охорони працi пiд
час виконання робiт на висотЬ>. ,ЩНА.3.2-2-2009 <Система стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в б}rдiвництвi>>. <<Правил

ОП , пiд час експлуатацii обладнання. що працюе пiд тиском>. <Правил
безпеки систем газопостачаннл> в KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвн9нськiй областi" протокол ЛГq 40-в вiд 28.08.2020: пройшов навчання в
ТзОВ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi
пiд час експлуатацii навантажувачiв>>. <<ТиповоI iнстр}rкцii з органiзацiТ
безпечного ведення газонебезпечних робiт>. <Iнструкцiя з органiзацii
беЗПеЧНОгО ведення вогневих робiт на виб}rхопожежонебезпечних об'ектаю>.
<<вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiЙно вибухонебезпечних середовищах> в KoMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол Nq 40-в вiд 28.08.2020.

Наказ J\Гq14 вiд 08.10.2020р. (Про призначення вiдповiдальних осiб).
вiдповiдальною особою за справний стан i безпечн}, експл}rатацiю
обладнання призначений менеджер Максимч}ч к С.М.. який пройшов
навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання законодавцих
aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiени
працi та електробезпеки в KoMiciT управлiння Держпрацi в Рiвненськiй
областi. протокол J\ф 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в ТзОВ <Оазис-
технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi пiд час роботи
з iHcTpyMeHToM та пристроями>. <Правил охорони працi пiд час виконання

робiт на висотЬ. ДБНА.3.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки працi.
Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>. <Правил ОП пiд час
експлуатацii обладнання. що працюе пiд тиском>>. <<правил безпеки систем
газопостачання> в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi.
протокол Nq 40-в вiд 28.08.2020: пройшов навчання в ТзОВ ((Оазис_

технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi пiд час
експл.чатацii навантажувачiв>" <Типовоi iнструкцii з органiзацii безпечного



ведення газонебезпечних робiт>. <Iнстр}zкцiя з органiзацiт безпечного
ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектаю>. <<Вимог до

забезпечення безпечного виконання

Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол Jtlb 40-в вiд 28.08.2020.

iвники пнi

виконання
проводиться пiсля стажування та перевiрки знань. про що е вiдвiднi записи в Журналi
ресстрацii iHcTpyKTaжiB з охорони працi на робочом.ч мiсцi.

з охорони п
iнстр}rкцiй з охорони працi" Журнал iнструктажiв на робочому мiсцi.

вники печенi спецо

вникiв Тов спецо
iншими засобами iндивiд.чального захист.ч згiдно галузевих норм та Мiнiмальнi вимог

iB iндивiду€шьного

паспорти та iнстукцiT на обладнання.
Працiвники товаритсва в повному об'емi забезпеченнi нормативно - правовими

(засобiв iндивiдуального захисту, нормативно-правовоi та матерiально-технiчноi бази

М.В. Стецюк
(iнiцiали та прiзвище)

,Щекларацiя зареестрована у жypHa-lri облiку суб'ектiв господарювaння у територiальному

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець своiм пiдписом надае згоду на обробку персон€цьних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. РееСтрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi через
СВОi Релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
державноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.".

на робочому мiсцi.
в наявностi

Управлiннп ffерх<прачi у Рiвненськiй областi

зА ввестровАно
уц"ж,?*l


