
,Щодаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB
украihи вiд 7 лютого
2018 р. ЛЬ 48)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони прачi - не проводився.

перебувае на облiку:

9лчпvJYOLlпw| vr)uloпvvffla . - .ЕrлUмOg,Ir вrдq)rгнr
Я, фiзи,пrа особа - . пiдприемець Юхимчук ольга АндрiТвна цiею декларацiеюпiдтверджую вiдповiднiсть матерiально - технiчноi бази Ъа yluloв працi ,йrо.ап

закоЕодавства з пит€lнь" охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконаЁня таких
робiт пiдвищеноТ пебезпеки, а сап{е :- роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дii стррлу
високоi частоти;

КiлькiстЬ робочиХ мiсцЬ , l2,BToMy tмcлi тих , на яких icHye пiдвищений ризик виник _
нення травм -2.

,Щля виконання робiт створений структурций пiдроздiл - електромонтажЕа дiльниця.Iншi вiдомостi:
Управлiння охороЕою працi здiйснюе _ ФоП Юхимчук ольга АндрiiЪна., вiдповiдЕUIьна

за дотримЕlння вимог законодавства з питань охорони працi та промисповоi безпеки на
пiдприемствi (наказ Ns 08 /оП вiд < 12 > серпня iОtЯроку 1.вiдповiдальним працiвником за безпечнь 

"икона"""- робiт пiдвиценоi небезпеки
призцачеНо - майстеР ФоП Юхимчук А.В (наказ NЬ 09 /ОП вiд к12 > серпня 2019 року)Створена служба охороЕи працi. Фу"*цii сrryжби охорони працi, згiдно наказу Ns 01 /оП
вiд << 04 )) црудня 2020 року покJIадепо на iнженера з охорони працi Сис Василя Кириловича
за сумiсництвом.

Наказом Nь 02lоП вiд < 04 > сiчня .20|9 року, затверджене < Положення про службу'охороци працi)' <П_оложенЕя про Ерчан.ня ia перевiрку знань з питань охорони працЬ,
кположеншI про забезпечення праuiвникiв спецоддгом, спецвзугтям та iншими засобами
iндивiдуального захисту)), < Положення про роботу уповноважеIIих колективу з питань
охорони працi>о << Положення про органiзацiю попереднього ( при прийнятгi на робоry) i



порiодичних (протягом трудовоi дiяльноотi) медичних оглядiв працiвникiв певних
катогорiй >

Наказом }Ь05/ОП вiд04.01.2019рокузатверджена Система Управлiння охороною пршli
( суоп)

Наказом М03/ОП вiд 04 сiчня 2019 року затвердженi iнструкцii з охорони працi, та
затверджений перелiк дiючих iнструкцiй з охороЕи працi та по видах робiт, а cal\{e
- iнструкцiя з охорони працi Ns1 дпя елекц)омонтера;
- iнструкцiя з охорони црацi М2 при виконаннi робiт на висотi;
- iнструкцiя з охорони працi J$3 пiд час виконання робiт на висотi з використанням

спецiальних страхувальних поясiв.
- iнструкцiя з охорони працi jtlb4 при роботах з ргшим iHcTpyMeHToM ;- iнструкчiя з охорони прачi J,lb5 при виконаннi робiт iз застосуванням переносних

лрабин стремОянок;
- iнструкцiя з охоронипрацi по наданнюпершоi домедичноi допомоги;
- iнструкlriя з охорони працi JllЬб зi звiльнення поторпвлого вiд дii елекц)ичного

струму таз надання практичноi долiкарськоi допомоги та iншi
- Створено комiсiю з перевiрки знань з питань охорони працi ( наказ ом Ns 02lОП вiд
( 04 ) сiчня 2020року

Голова KoMicii :- ФОП, Юхимчук О.А., яка пройшпа навчання та перевiрку знttнь
законодtlвtlих aKTiB з питань охорони працi, надання домедиtlноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi, електробезпеки в ДП ( Рiвненський експертно - технiчний центр ))

протокол вiд16 JIистопада 2018року, посвiдчення Ns5798-169-18 дiйснедо <16 >

листопада 2021року:
Член KoMicii - майстер ФОП Юхимчук Андрiй Володимирович, який пройшов

навчаннята перевiрку знаIIь з питань охоронипрачi законодав.Iихактiв з охорони
прачi, надання домедичноi допомоги потерпiлим о гiгiени працi, епоктробезпеки в ДП
<Рiвненський окспортно-технiчний центрD протокол вiд 09 листопада 2018року,
посвiдчення Jф 5601-1б-18 , дiйсне до 09. ||.2l р

- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeEToM та пристроями ))

<Правил охорони працi пiд час виконання робiтна висотi>
- ДБН А.З.2-2-20009 <Система стандартiв безпеки працi Охорона працi i промислова

безпека>> протокол вiд 05. 11.2018р.посвiдчення Ns5601-1бЗlД_18 , дiйснедо 01
листопада 2021року:

- Пройшов навчання i перевiрку знtu{ь на 4-у групу з електробезпеки понад 1000 В
протокол вiд <05 >> листопада 2018 року, посвiдчення Ns 5601_ 1б3lД_18
Член KoMicii - Сис Василь Кирлович - iнженер з охорони працi, який пройшов
навчання i виявив потрiбнi знання закоЕодавчих aKTiB з охорони працi, надання
домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiена працi, та електробезпеки в ДП PiBHeH -
ськиЙ експертно -технiчний центр> протокол Jtlb 135вiд <18> жовтIIя 20l9p,
посвiдчення NЬ 3041-135-19, дiйсне до 18.10 .2022 р:- кПравил охорони працi пiд час роботи з iнструпrентом та пристроями D

<Правип охорони працi пiд час виконання робiтна висотi>
- ДБН А.З.2-2-20009 ( Система стандартiв безпеки праlдi . Охорона прачi i

промислова безпека ) протокол Ns 135/б вiд < 18 > жовтня 2019року. посвiдчення
Ns 4041-13 5lб -l9 дiйсне до < 18 )) жoBTIuI 2022року:

- -< Правила безпеки систем газопостачання ) , <<Правила охорони працi пiд час
оксплуатацii обладнання , що працюе пiд тиском >>, << Правила з охорони прачi пiл
час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiд _

ного обладнання >, к Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових о або
мобiльних будiвельних майданчиках) > протокол Jф 135/в вiд < 18 > жовтня
2019року. посвiдчення Ns 4041-135/в -19 дiйсне до к 18 D жовтня 2022року:



Пройшов навчання i перевiрку знань на 4 -у групу з електробезпеки
протокол ]ф-lЗ5 la вiд к 15 > жовтня20189року посвiдчення М4041 -lЗ5lа-1.9-
дiйсне до <15 > жовтня 2022року

- Пройшов навчання i перевiрку знань к Правил технiчноi експлуатацii
електроустановок споживачiв протокол M4041-135la -l9 вiд к15 > жовтня 2019року

Вiдповiдшrьним за органiзацiю i безпечне викон€lння робiт, що виконуються в дiючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дii стррлу високоi частоти. Haкruloм
М 14lОП вiд < 12 )) серпня 2019 р. та вiдповiдаJIьним за видачу наряд-допускiв при виконаннi
робiт пiДвищеноi небезпеки згiдно нака:}у М15 вiд << |2 >> серпня 2019 року _ призначено
майстра ФОП Юхимчука А.В.
Наказом ]фlб вiд 12 серпня 2019 року призначена вiдповiдальна особа за електрогоспо_
дарство майстер ФОП - Юхимчук А.В.

Нормативно правова база та MaTepia-ltbHo - технiчне забезпечеЕЕя в частинi виконання
робiт в дiю.п.rх електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дii cTpyп.Iy високоi
частотивiдповiдае вимогallu чинного законодtlвства.

Працiвники, зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки проходять навчання i перевiрку
Знань з питань охорони працi . Результати перевiрки знzlнь з питань охорони працi
оформляються протоколом засiдання KoMicii з перевiрки знань з питань охорони праrli.
Iнструктажi з питань охорони працi проводяться у вiдповiдностi до вимог <Типового
положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi >.

Yci працiвники, що залучаються до виконання робiт в дiючих електроустановках
напругою понад 1000 В в зонах дii струму високоi частоти забезпеченi вiдповiдними
засобами iндивiдуального захисту, спецодягом, та спецвзуттям, справними приладаN,Iи,
пристроями та, iHcTpyMeHToM.
е в наявностi та ведуться: Журнал реестрацii вступного iнструктажу; журнал реестрацii

iнструктажiв з питань охорони прачi на робочому мiсцi; журнал реестрацiТ iнструкцiй з
охорони працi на пiдприемствi; журнtlл облiку робiт, що виконуються за нарядаN,Iи
i розпорядженнями; журнал видачi наряд-допускiв; журнtlл облiку та зберiгання засобiв
захисту.

Фiзична особа - пiдприсмець О.А. Юхимчук

м.п.

Щекларацiя зареестрована у нсурналi облiку
Управлiння ,Щеряспрацi у Рiвненськiй областi

примiтки: l. Фiзична особа - пiдприемець свотм пiдписом надае згоду на обробку персонiшьних даних з IvleToI
забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконаннrI робiт пiдвищенот небезпеки та Il
екСплУатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2, Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi ,tepc

своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному орган
державноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.".
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