
.Щодаток 8 до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украihи вiд 7 лютого 2018 р. }Ф а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноI бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

BiфMocTi про роботодавця:

MicTo Pi ву
директор СТЕЦЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ: тел. 0503394550: selenana@tsr.rv.ua
(дrя юридичноТ особи: найшиенуваншI юридичноТ особи,_мiсцезнаходження, код згiдно з е,ЩРПОУ, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноТ пошти

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

PiBHeHcbKa обл.. MicTo PiBHe. ВУЛИЦЯ БУДIВЕЛЬНИКIВ. 12
(мiсuе виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та,/або експлуатацii (застосування) машин, механiзмiв, ycTaTKoBaHHrI

пiдвищеноТ небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди:

Не укладався
(найменування страховоТ компанii, строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi
не проводився

(дата проведення аулиry)

В (СЕЛЕНА ТРАк)
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноТ особи або фiзичноi особи -пiдприсмця)
iею декларацiею пiдтвепджчю вiдповiднiсть матеDittльно-технiчноi

вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання

(наiпленуванн,I виду робiт пiдвищеноi небезпеки)

потенцiйно вибухонебезпечному середовищi (пункт б, додатку 7), а саме:
- гryнкт паливозаправочниЙ РА-1 220160. заводськиЙ J\Ъ39l021-20. 2020 року

виготовлення. краiна виробник - Украiна:

таlабо машин, механiзмiв, ycTaTKoBaHIuI пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата
виготовленнrI, краiЪа походженшI, якi виконуються та./або ексшryатуються (застосовуються) без отрlшлання
вiДповiдного дозвоJry, кiлькiсть робочшt мiсць, у тому числi тих, на якIlD( icHye пiдвищений ризик виникненнrI травм,
булiвель на якI]D( icHye пiдвищений ризик виникнення травм, булiвель i споруд (прш,riщень), виробничп< об'ектiв
(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

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

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕЛЕНА ТРАК": Украiна.

механiзмiв. устатковання пiдвищеноi небезпеки:

не та ви оване за
PiBHe. ВУЛИlЦ БУДIВЕЛЪНИКIВ. будинок 12
булiвель i спорул (примiщень), виробничlок об'ектiв (цехiв, дiльниць, сцуктурниr( пiдроздiлiв)



Iншi вiдомостi:
Директор Стецюк Микола Володимирович" який йпройшов навчання в ТзОВ
<<Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi"
надання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в
KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол J\b 35 вiд 31;07.2020:
цройшов навчання в Тзов <<оазис-технолоджь> i виявив потрiбнi знання <<правил
ОХОРОНИ ПРацi пiД час роботи з iHcTp}rMeHToM та пристроямп>. <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотЬ. ДБНА.3.2-2-2009 <Система стандартiв
безпеки працi. охорона працi i промислова безпека в б}rдiвництвь>" <<правил оп
пiд час експлуатацii обладнання. що працюе пiд тискою>. <<правил безпеки систем
газопостачання>> р KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол Nq
35-б вiд 31.07.2020: пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджil> i виявив
потрiбнi знання <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii навантаж}rвачiв>.
<типовоi iнстр}rкцii 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 виб}zхонебезпечних
середовищаю) в koMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол J\b

35-в вiд 28.05.2020.
Розроблено та затверджено наказом:

- Наказ Ng11 вiд 07.10.2020р. (Про призначення iнженера з охорони працЬ.
Функцii служби охорони працi покладено на iнженера Старцева В.В.. який
проЙшов навчання в ТзОВ <НВФ>Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
потерпiлим" гiгiени працi та електробезпеки. <Правил охорони працi пiд
час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>. <Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотЬ>" ДБНА.3.2-2-2009 <<Сиотема стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в б,rrдiвництвi>>"

<Правил ОП пiд час експлуатацii обладнання. що црацюе пiд тиском>"
<<ПРавил безпеки систем газопостачання> в KoMicii управлiння Держпрацi
в Рiвненськiй областi. протокол М 10 вiд 27.06.2019; пройшов навчання в
ТЗОВ <<НВФ>> Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Мiнiма_шьних
вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних б.,rдiвельних
МаЙДаНЧикаю>" <<Типовоi iнструкцii з органiзацiT 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 середовищаю> в koMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi. протокол NЬ 10-б вiд 27.06.2019.

- Наказ Jф2 вiд 07.10.2020р. <Про затвердження <Програми вст]rпного
iнструктажу з питань охорони працi>.



м3в
навчання з охорони працi. нормативно-правовим актам" виробничоi
caHiTapii. гiгiени працi. запобiгання випадкам виробничого травматизму та

07.10

няп
iндивiдуального захист]r>.

iд 07.10. ення <Прав

засобами

нього

<<Положення

ня <<Положення

охорони працi>>.

На пiдприемствi дiють насцупнi iнсцl}rкцii:

(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
працi та промисловоi безпеки; наявнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про проведення навчання та
iнструктажу з питань охорони працi, експлуатацiйноi документацii)

}ф13 Bi с11 з

розпорядку для робiтникiв i сл.чжбовцiв>.

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi)).

- J\Ъl пiд час в 1т в осlнн

питань охорони працi>>.
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пiд час експлуатацii навантажувачiв>>. <<Типовоi iнструкцii з органiзацii
безпечного ведення газонебезпечних робiт>. кIнстр]rкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах>,
<<Вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
У потенцiЙно вибухонебезпечних серqдовищах>> в KoMicii ]rправлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi" протокол Ng 35-в вiд 28.05.2020):
Члени KoMicii: Максимч.чк Сергiй Миколайович - менеджер
(ПРОйшов навчання в ТзОВ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання

потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. протокол Ng 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в
ТЗОВ <<Оазис-технолоджЬ> 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 будiвництвil>. <Правил
ОП пiд час експлуатацii обладнання. що працюе пiд тискою>" <<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 експлуатацiТ навантажувачiв>>. <<Типовоi iнструкцiТ з органiзацii
безпечного ведення газонебезпечних робiт>. <Iнструкцiя з органiзацiT
беЗПеЧНОГО ВеДення вогневих робiт на виб.rrхопожежонебезпечних об'ектаю>.
<<Вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiйно вибухонебезпечних середовицах> в koMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi, протокол Jф 40-в вiд 28.08.2020):

Старцев В'ячеслав Валерiйович - iнженер
(проЙшов навчання в ТзОВ <<НВФ>>Оазис-технолоджil> i виявив потрiбнi

систем газопостачання>> в koMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй
областi. протокол J\Гg 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 органiзацiт безпечногр ведення газонебезпечних робiт>>.
<<Iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
виб}rхопожежонебезпечних об'ектаю>" <<вимог до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт }, потенцiйно виб.rrхонебезпечних
середовищаю) в koMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi"
протокол Nq 10-б вiд 27.06.2019).

знання законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноТ допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки. <Правил охорони працi пiд часг
роЬоти з tHcTpyMeHToM та пристроями>>. <<Правил охорони працi пiд час
ВИКОНаННя Робiт на висотЬ. ,ЩНА.З.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



Наказ Nq12 вiд 07.10.2020р. (Про проведення газонебезпечних робiт).
вiдповiдаrrъною особою за проведення газонебезпечних робiт та робiт у
вибухопожежонебезпечних 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 KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвненсъкiй областi" протокол J\b 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в
ТЗОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi
пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пр4строямп>, <<Правил охорони працi пiд
час виконання робiт на висотЬ. ДБНА.3.2-2-2009 <Система стандартiв
безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в б}zдiвництвi>. <Правил
ОП пiд час експл.чатацii обладнання. цо працюе пiд тиском>. <Правил
безпеки систем газопостачання> в KoMicii }rправлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. протокол JtlЪ 40-Ё 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 органiзацii
безпечного ведення газонебезпечних робiт>" <Iнстр]rкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектаю>"
<<вимог До роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
У ПОТеНцiЙно вибухонебезпечних середовищах> в KoMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi" протокол Jф 40-в вiд 28.08.2020.

Наказ J\b14 вiд 08.10.2020р. <Про призначення вiдповiдальних осiб>>.

вiдповiдальною особою за справний стан i безпечн]r експл.rrатацiю
обладнання призначений менеджер Максимчук С.М." який пройшов
НаВчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджЬ> i виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим" гiгiени
працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненсъкiй
областi" протокол Jф 40 вiд 28.08.2020: пройшов навчання в ТзОВ <Оазис_
технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi пiд час роботи
з iHcTpyMeHToM та пристроямп>. <<Правил охорони працi пiд час виконання
РОбiт на висотil>. ДБНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi.
Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>>. <<Правил ОП пiд час
експл.чатацii обладнання" що працюе пiд тиском>>" <<Правил безпеки систем
ГаЗОцостачання>> в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi.
протокол Nq 40-в вiд 28.08.2020: пройшов навчання в ТзОВ (Оазис_
техн9лоджi> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi пiд час
еКСПЛУаТаЦii навантажувачiв>. <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



вання та
реестрацii iнстр}rктажiв з охорони працi на робочому мiсцi.

облiков,

та Мiнiмальнi

на робочом}, мiсцi.
В наяв

паспорти та iнст.чкцiТ на обладнання.

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

lвни в повно мативно -
актами з питань охорони працi.

навчаJIьно-методи.Iного забезпечення)

_М.В. Стецюк
(iнiцiали та прiзвище)

примiтки: l. Фiзична особа - пiдприсмець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонttльних даних з метою
ЗабеЗПеЧеННЯ ВикоНання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та на
екСплУатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2, Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi через
своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
дерrкавноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.''.

| 
Управ,riння fiержпрацi у Гi""е".ЙБоБfril
i зАрЕ€стровАно l

|з"м5!L.ч. Оt 
"^ йru," ,оЩl

потенцiЙно вибухонебезпечних середовищаю> в KoMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi" пРотокол Ng 40-в вiд 28.08.2020.

Та iHcTpyKTaжi на робочих мiсцях" якi рееструються в Ж}zрналi реестрацii iHcTp]rKTaжiB з

1л


