
.Щодаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry

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

вiдповiдн".r' r"r*Жti":l#fi 
".' бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

26.
(для юридичноТ особи: найменування юридичноТ особи,

вiдомостi про роботодавця

709
мiсцезнаходження, код згiдно з СЩРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, ,;.р,-*ф"")a

e-mail : tovbkenerqo@ukf .net
телефаксу, адреса електронноi пошти;

для фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i nor"p nu"nopru,

ким i коли виданий, мiсце проживання, реестрацiйний номер облiковот картки платника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електроннот пошти;

мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацiТ (застосування)

машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки)
Iнформацiя прО HaJIBIIicTb договорУ стрuжування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми
особалци стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди
Страхова компанiя ПрАТ <<упск> мАр/9033182 вiд 02.10.2020 р." строк дii - 1 piK.
(найменування страховоi компанii, строк дii стр.lхового полiсу, номер i дата його видачi)
Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охороЕи працi

або фiзичноi особи - пiдприемця)
цiею декларацiеЮ пiдтвердЖую вiдпоВiднiсть маrерiалiно-технiчноi бази та умов працi
вимогам законод€rвства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд час виконаншI
такиХ робiТ пiдвищенОi небезпекита/або експлуатацii (застосування) таких машин,
механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

КМУ вiд 3 березня 2020 р.
(найменуваНня видУ робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо машин, механiзмiв,

Jф207). а саме:

номер партii, дата виготовлення, Kpaiha походження, якi
1чЕии ZK, зав.JtlЬ026З69

(дата проведення аулиту)

виконуються таJабо експJlуатуються (застосовуються) без отримання



Kinuoi.r" робо.п"*,i.ц",а пiдпрrе*.rui - 14 робоr"* *i.ц" (23 .,оо.):

никнен
i споруд (примiщень), виробничих об'ектiв- 

"одiй. 
ru-r"i." uuro"r-* ru uurо"iдроriдiйruru 1 робо". ri.ц. (1 

"оо.):

Iншi вiдомостi Bi
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства

на якиХ icHye пiдвиЩений ризиК виникнення травм, булiвель

(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

за стан охорони працi покладаеться на директора - дбаньшина Вiталi

X:i'" 
ОХОРОНИ ПРаЦi Та ПРОМИСЛОВОi беЗПеки; наявнiстю с"тryжби охорони працi, iнструкцiй про проведення

засобiв iндивiдуального

^Ы"irЬ." "*"ЪЁ""й". 
.ijЁ"" "r*,захисту' нормативно-правовоТ та матерiальнО-технiчноТ бази навчалЬно-методичНого забезпечепr"; 

=--
та електробезпекп> (Рiвненський ЕТЦ. посв J\b1265-69-20. протокол BiT 3i.07.2020Ъ69):_

1на нс i>, кП вантаж
висотl>

J\b52

.м1 .2020
КПРаВИЛа ОХОРОНИ ПРаЦi ПiД ЧаС експJIуатацii вантажопiдiймальнr* прurц пiдiймальних
пристроiВ i вiдповiдНого обладНанIш) (Рiвненський навчально-мотодичний центр, посв.
м673 -3 0/б-20, протокол вiд 22.10.2020рNэ3 0б)

Головний iнженер С йшов навчаннятавиявивнеобхiднiзнання
1з:

А.3

06.

вн
,1н1 вельн

посв. 2lб-
V гр. 31.07

КПРаВИЛа ОХОРОНИ ПРаЦi Пiд час експлуатацii вантажопiдiймальн"* орчrц пiдiймальних
пристроiЪ i вiдповiдного обладнаннrD) (Рiвненський навчально-методичний центр, посв.
мб 76-3 0/б-20, протокол вiд 22.1 0.202Ор JФ3 0б)

IнжеЕор-онорготик Присяжнюк Iгор Васильович пройшов навчання та виявив необхiо*i
знання iз:



вимоги

<Правила охорони працi пiд час експJryатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних
пристроiЪ i вiдповiдНого обладНанrUD) (РiвненсьКий навча.тrЬно-методичний центр, посв.
Ns674-3 0/б-20, протокол вiд 22.10.2020p JФ3 0б)

знання

вила ох ментом
працi на автомобiльному транспортi>. <правил охорони працi пiд час вантажно-
розвантажувальних робiт>" <правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>.

iB безпеки поапi.
будiвництвi> (Рiвненський ЕТЦ. посв. J\Ъ 1267-69lб-20. протокол вiд 31.07.2020 Nq69/fl:
кмiнiмальнi вимоги з охорони працi на тимчасових будiвельних майданчиках> (рiвненський
ЕТЦ. посв. J\Ь1311-52/б-20. протокол вiд 06.08.2020 NЬ52):

658-55-19. п
КПравила охорони працi пiд час експJryатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних
ПРиСтроiЪ i вiдповiдного обдаднаншD) (Рiвненський навчально-методичний центр, посв.
М675-30/б-20, протокол вiд 22.10.2020p М3Oб)

Iнженер з охорони працi Мельник Тетяна Сергiiвна пройшла навчання та виявила необхiднi
знання iз:
кЗаконодавчi акти з охорони працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим" гiгiени працi

BPi осв. J\Ъ3 1 1-16-

кПравила охорони працi пiд час роботи з iHcTpvMeHToM та пристроями>. <ПоП пiд час
виконання робiт на висотi>>. <<ДБНА.3.2-2.2009 <Система стандартiв безпеки працi. охорона
ПРаЦi i ПРОмислова безпека в будiвництвi>. кПОП пiд час вантажно-розвантаж:gваrrьних
робiт>. <поп на автомобiльному транспортi>. кпоп пiд час експлчатацii
вантажопiдiЙма-пьних KpaHiB. пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнаннш.
<<Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних бчдiвельних
майданчикаю> (ТоВ Рiвненський Навчально-методичний центр. посв. J\Ъ311_16/б-20.
протокол вiд 26.08.2020 Ng16/б):
<<Правила безпеки систем газопостачання>. кПравила охоронИ працi пiд чаС експлуатацii
ОбЛаДНання. що працюе пiд тиском>>. <<Правила охорони працi пiд час експл.rrатацii
навантажчвачiв> (ТоВ Рiвненський Навчально_методичний центр. посв. М3 1 1-16lв_20.
протокол вiд 26.08.2020 М16/в):

технlчно1 екс
Jф1279-39-18. протокол вiд 30.03.2018 М39):
Електробезпека IV гр. (Рiвненський ЕТЦ. посв. J\b741-22-18" протокол вiд 26.08.2020 J\b16/a):
вiдповiдальнi працiвники пiд час прийняття на роботу i перiодично проходять навчання i
перевiркч знань згiдно чинного законодавства про охорону працi. електробезпекч. пожежнч
безпек}r. гiгiену працi" першу медичн:у допомог}z. гацчзевих норм та правил.

вни

виробничих iнструкцiй.



наказом Л9 01.04 ((П,

охороною працD).

оП: Наказом Ns14
розробленi та затвердженi iнстрчкцii з охорони працi по професiям та вида.тчt робiт. згiдно
положення.; заDеестроваЕi в Журналi реестрацii iнструкцiй з охорони працi. та виданi

iT у загальн ченням у Ж
ОблiКv та видачi iнстр}zкцiй з охорони працi.

ПiДПРИемствi. наказом Jф03 ОП вiд 15.04.2020р.. створена постiйно дiюча комiсiя по
пеDgвiDцi знань з питань охоронИ працi та електрОбезпеки. ЧленИ KoMiciT пройшrлИ навчаннЯ
та перевiркv знань вiдповiдних Правил по oxopoHi працi. епектробезпекИ та маrотЪ вiдповiднi
посвiдчення про перевiрку знань.

Гопова KoMicii: директор - Абаньшин Вiталiй Олександрович:

Члени KoMicii : iнженер з охорони працi - Мельник Тетяна СергiiЪна:

головний iнженер - Сцiлець IBarr Анатолiйович;

iнженеD-енергетик - Присяжнюк Iгор Васильович:

виконавець робiт - Прищепа Микола Олександрович.

На ПiдпРиемствi наказом Ns04 ОП вiд29.04.2020р. затверджено та введено в дiю Положення
про навчаНня та перевiркУ знанЬ з питанЬ охоронИ працi, наказом м15 оП вiд 03.07.2020р.,
затвердженi та розробленi програN,Iи навчання та перевiрки знань i TecToBi питання з
перевiркИ знанЬ з питанЬ охорони працi. З працiвникаIии проводяться iнструктажi з охорони
прачi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

Наказом J\Ъ10 ОП вiд 17.06.2020 р. призначено:

- Вiдповiдального за нагляд за утриманням та безпечною експ.тпrатацiею
автогiдропiдйомника - Присяжнюка Iгора Васильовича - iнженера-енергетика;

за утримання у справному cTaHi автогiдропiдйомника _
IBaHa днатолiйовича - головного iнженера:

- tjlдповlдального за Оезпечне
Миколrч Олександровича - виконавця робiт:

а також, накЕвом J\ъ10 оП вiд l7.06.2020 р. затвердженi посадовi iнструкцii:

- Посадова iнструкцiя вiдповiдального за нагляд заутриманням та безпечною

- ПосаДова iнсrрукцir вiдпо"iдального за безпечне проведе"ня робiт
автогiдропiдйомником.

Експлvаrпацiйна dокуменmацiя: На пiдприемствi е паспорти та iнша експlryатацiйна
документацiя на устаткуваIIня, обладнання, маIцини, механiзми, вiдповiднi схеми iх
розмiщення по виробничим дiльницям.



На ПiДПРИемствi затверджене ПоложеЕня пропорядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальний взуттям та iншими
засоба-пли iндивiдуального захисту; призначена вiдповiд{tльЕою за контроль забезпечення
спецiальним одягом, спецiальним взуттям та ЗIЗ - iнженер з охорони працi Мельник Тетяна
СергiiЪна, наказом м06 оП вiд 10.0б.2020 р. пр.цirники пiлпрir.r.rru забезпеченi
СПеЦОДЯГОМ, СПеЦВЗУТТЯМ i ЗаСОбаМИ iНДИВiдУального захисту у вiдповiдностi до ,r"rr*IIормативIIих aKTiB.
1.Каска захисна - 10 шт.
2.Протишуми (навушники) - 10 шт.
3.Оrсуляри захиснi - 10 шт.
4.Жилет сигнttльний - 10 шт.
5.Респiратор - 2 шт.
6.Щитокзахисний-5шт.
7. Медична tштечка першоiдопомоги (мобiльна) - 5 шт.
8.Затrобiжний пояс - 5 шт.
9.Рукавицi дiелектричнi - б пари.
10. Ботидiелектричнi- 1 пара.
1 1.Штанга оперативIIа 10 кВ - 3 шт.
12.Плакати безпеки - 1 комплект.
13.Покажчик напруги до 1000 В - 3 шт.
14.Покажчик напруги 6-10 кВ - 3 шт.
1 S.IHcTpyMeHT з iзолювальними рукояткtlп{и - 4 комплекти.
працiвники пiдприемства забезпеченi спецодягом та спецвзуттям у вiдповiдностi до чиннихнормативних aKTiB, а саil{е:

Найменування спецодягу TepMiH носiння

костюм бавовняний
шкiрянi

Рукавицi

При зовнiшнiх роботах зимою додu"оо"о
Куртка бавовIIяна на утепленiй пИкладцi
Штани бавовнянi на утепленiй пiд*аМ
Чоботи гумовi при роботi в заЙЙЙЙ*,iсцо
Чоботи утепленi
жипет сигнальний

1.

)

a
J.

4.

5

6.

7.

]goH УкраiЪи <Про охорону працil>.
нIIАоП 0.00-1.80-18 Правила охорони працi пiд час експлуатацii
вантажопiдiймальнИх KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнанrrя.
Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою HIIAOII0.00_2.0 1 -05
типове положення. lр9 Торrдок проведення навчання з питань охорони працi
пiдприемства. НПАоп 0.00_4.12_0s,l змiнаirли накtr} Ns140 вiл зо.оi.йi-р.
норми безплатпоi видачi спецiа.шьного одяry, спецiального взуття та iнших засобiвiндивiдуального зtжисту працiвник.lп{ загальних професiй рiзних "йй--промисловостi НПАОП 0.00-3.07-09
нпАоП 40,1,1,21,98 Правила безпечноi експJIуатацiТ електроустановок споживачiв.
Типове положенюI про с.тryжбу охоропи працi нпдоп o.oo-+.zt-o4, зi змiнами Haкff}}lbl48 вiд 31.01.2017 р.



8. Порядок видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експlryатацiю
(застосування) машин, механiзмiв, ycTaTKyBaH[UI пiдвищеноi небезпеки. Постанова
КМУ вiд 3 березня2020 року ЛЬ207.

9. ПорядОк розслiдуваннrl та облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань та
аварiй на виробництвi. Постанова кМУ вiд 17 квiтня 2019 р. J\b 337.

10. Кодекс цивiльного захисту Украihи.
11. Кодекс законiв про працю УкраiЪи.
12. Закон УкраiЪи кПро загаль державне соцiальне страхування вiд

нещасного випадку на захворювання, якi спричинили
втрату

ТоВ кБКк .Щиректор В. О. Абаньшин

/ý
ф.,,/g,, 7И' ' z020 р. укЪТвL

,.Щекларацiя зареестрована у журналi облiку суб' eKTiB господарювання в управлiння,Щержпрацi
у Рiвненськiй областi

Управлiння Держпрацi у PiBHeHcbKifi областi

зАрЕ$стрOвАно
20____р. Ne. За,lФ__fi*_ uur-.ý

.?лN
, Жl-&_zоФр,

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае зго.ду на обробку
ПеРСОнальних Дzlних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експJIуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зil}начаеться фiзичними
особаlrли, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовпяються вiд його прийняття та
повiдомили про це вiдповiдному органу державноТ податковоi сrrужби i мають вiдмiтку в
паспортi.


