
Додаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 7 пютого 2018 р. Nэ 48

двклАрАцlя
вiдповiдностi матерiально-технiчно[ бази вимогам законодавства

з питань охорони працi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIшоВIдАльНIстЮ _ ФIрмА llPARIctl (тоВ _ ФIрмД ,,рдвIс,'); 353б0,
PiBHeHcbKa обл., Рiвненський Р-Н, село Велика омеляна, вуJшщя
ШЕВЧЕНКА, бУдинок 24А; код згiдно з еЩРПОУ:23301738; код КвЕщ:49.41
вантажний автомобiльний транспорт (основний). Щиректор - Вишневський
олександр Юрiйович, тел. 0362278|З8.

Мiсце виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки: PiBHeHcbKa обл.,
Рiвненський р-н, село Велика омеляна, вулI4LIя шЕвчЕнкд, будинок 24д.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi
вiдповiдальностi переД третiми особами crocb"no вilшкодування наслiдкiв
можливоi шкоди: не вимагасться так як в ТоВ _ ФIрмД ipдBIC,' вiдсутнi
об'екти пiдвищеноi небезпеки.

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi:
,щобровiльний аудит з охорони працi на пiдприемствi не проводився.

я, Вишневський Олександр Юрiйович, цiею декларацiею пiдтверджую
вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам законодавства
з питанЬ охорон_И працi та промИсловоI безпекИ пiд чаС виконанНя таких робiтпiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацii (застосування) таких машин,
механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

вний АБП - 8, заводський
199б piK, краТна виробник - Украiна,

Кiлькiсть робочих мiсць - 19, тому числi тих, на яких icHye пiдвищений
ризик виникнення травм - 2.

КiлькiстЬ будiвелЬ i споруД (примiщень), виробничиХ об'ектiв (цехiв,
дiльниць, структурних пiдроздiлiв) - 3.

Iншi вiдомостi:

обов'язки керiвника служби охорони працi покладенi на комерцiйного
директора Вишневську Наталiю Юрiiвну (наказ J\b 01-оП вiд 16.09.2Ь191, яка
пройшла навчання i перевiрку знань Закону Украiни кПро охорону працЬ та
нормативно-правових aKTiB до нього в Тов "нвФ ,,одзис_тЕхнолоджI,,
(протокол Ns 16 вiд 06.09.2019, посвiдчення м 371_16-19; протокол Ns 16-б вiд
06.09.2019, посвiдчення ]ф 371-16_б_19 протокол Ng l6-B вiд 06.09.2016;
посвiдчення }lb 37 l-tб-в- 1 9).

ВiдповiДсLльниМ за безпеЧну експлуатацiю устаткування та за справний
ТеХНiЧНИЙ СТаН ЗаСОбiв КВПiА обладнання АБП_8-"чп*о, вiд 16.09 .2oL9 Nь 07



призначено менеджера з постачання Янчука Андрiя Володимировича, який
пройшов навчання i перевiрку знань Закону УкраIни кПро охорону працi> та
нормативно-правових aKTiB до нього в ТОВ "НВФ "ОАЗИС-ТЕХНОЛОДЖI"
(протокоп Ng 16 вiд 06.09.2019, посвiдчення М 38S-16-19; протокол Jф 16-б вiд
0б.09.2019, посвiдчення м 388-16-б-19 протокол м 16-в вiд 06.09.2019,
посвiдчення Ns 388- 1 6-в- 1 9).

На пiдприемствi згiдно наказу J\9 09-ОП вiд 1б.09.2019 створена комiсiя з
перевiрки знань з питань охорони працi. Голова та члени KoMicii пройшли
навчання i перевiрку знань Закону Украiни кПро охорону працЬ та державних
нормативно-правових aKTiB до нього :

Голова KoMicii: - Вишневсъкий О.Ю. директор (протокол J\i: 16 вiд
0б.09.20l9, посвiдчення Ns 372-|6-19; протокол J\b 16-б вiд 06.09.20l9,
посвiдчення J\b 372-Iб-б-19 протокол Ns 16-в вiд 06.09.20|9, посвiдчення J\b 372-
1б-в-19);

Члени KoMicii: - Янчук А.В. - менеджер з постачання ((протокол Ns 1б вiд
06.09.2019, посвiдчення J\b 388-16-t9; протокол J\b 16-б вiд 0б.09.2019,
посвiдчення Jф 388-1б-б-19 протокол J\b 1б-в вiд 06.09.20|9, посвiдчення М 388_
16-в-19);

- Вишневська Н.Ю. комерцiйний директор (протокол Ns 16 вiд
0б.09.2019, посвiдчення М З7t-I6-19; протокол }lb 16-б вiд 0б.09.2019,
посвiдчення Jф 37t-|б-б-19 протокол Jф 16-в вiд 0б.09.2О|9, посвiдчення J\Гs 371_
16-в-19).

У випадку переводу
також проводиться
самостiйноi роботи

На пiдприемствi розробленi та затвердженi iнструкцii з oxopoнi працi по
професiям та видам робiт.

Працiвники наказом директора допускаються до роботи пiсля
проходження вiдповiдних медоглядiв, iнструктажiв, стажування (Дублювання)
на робочому мiсцi та перевiрки знань з охорони працi.
працiвника з однiеi дiльницi на iншу працiвникам
стажування. Накази про стажування та допуск до
оформляються встановленим порядком.

Ведуться журнали: реестрацii iнструкцiй з охорони працi; облiку i видачi
iнструкцiй з охорони працi; реестрацii вступного iнструктажу з питань охорони
працi.

Оператор АзС Ковальчук Сергiй Ярославович пройшов професiйну
пiдготовку в навчаJIьно-виробничому центрi "Професiйна безпека", .rporonon й
l711 вiд 22.tt.20t9, посвiдчення }{Ъ 17lI-|-20|9.

працiвникам товариства проведений вступний iнструктаж з питань
охорони працi, Запис про проведення вступного iнструктажу зроблений в
журналi реестрацii вступного iнструктажу з питань охорони працi.

Працiвникам товариства проводяться первинний, повторний,
позаплановий, цiльовий iнструктажi з охорони працi. Записи про проведення
iнструктажiв заносяться, особою яка проводить iнструктажi, до журналу
реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi. При
виконаннi робiт за наряд-допуском записи про проведення цiльовоiо
iнструктажу заносяться, особою яка проводить iнструктажi, до наряд-допуску.

працiвники пiдприемства забезпеченi спецодягом, спецвзуттям та
засобами iндивiдуалъного захисту (з13) згiдно Типових галузевих норм та
мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками



засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi, ведеться ix облiк в картках
особистого облiку.

Оператор АЗС забезпечений наступними засобами iндивiдуального
захисту: костюм, плащ або напiвплащ, чоботи кирзовi, рукавицi, окуляри

.?
захисн1; на зовнlшнlх рооотах узимку додатково: куртка утеплена, штани
утепленi валянки на ryмовiй пiдошвi або чоботи утепленi.

В товариствi е в н€жвностi експлуатацiйна документацiя, нормативно -
правова, матерiально-технiчна бази, навчально-методичне забезпечення для
виконання заявленого виду робiт.

ФIрмА ,,PABIC,,

2020 р.

о.Ю. Вишневський

Щекларацiя заресстрована у журналi облiку субОектiв господарювання у
територiальному органi Щержпрацi 20

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищеноi небезпеttи та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеноi небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазнача€ться
фiзичними особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття
та повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковоТ служби i мають вiдмiтку в

ft_о_.',,,..Р2 ,

р. Nь

Упраl,ri ан я jjo,1xrпpaui у Pi BHeHcbKill областi

зАрЕ:ý стровАно


