
Додаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. М 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiлповiдностi матерiальrrо-технiчноi бази вимогам законодавства з IIитань

охорони шрацi

вiдомостi про роботодавця Фоп Геmманчук Свimлана Вiк|,пооiвц.а
(шrя юрилиЧноi особЪ: найменування юридичноi особи, код згiдно з еЩРПОУ

33016, PiBHeHcbKa обл., lпiсmо PiBHe, ВУ]rИЦ,{ А.МЕ{IЪНЦК4,,бчduнок 2ькв, 4,

"i.ц***д*Ьнно. 
л- бl.^*'r'о.оо' - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

ким 1KoJlи ВИ[flНитi мiсце прожЙаншI. Dеестрацiйнии HoMeD оолlково1 картки IIлатника rrодаткiв, номер тепефону,

mелефон 096-440-44-08
,лреса електроrrноi пошти;

машиI{, мехапiзмiв, устаткованIIя пiлвищеноТ trебезпеки)

Iнформаlliя про наявнiстъ логовору атрахуRання IIивiлLноi вiдповiдальностi

перел третiми особами стосовно вiдшко;дуваIIня наслiдкiв можливоi шкоди нема€
(наймеrryваrIня страховоi компанii,

стрЬк дiТ страхового полiсу, ttoMep i дата його вилачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудитУ з охорони працi не провоDumься,

Я, Геmманччк Свimлана BiKmopiBHa

-(фiзвиtце,iм'ятaпoбaтькoвiкеpiвникaюpидичнoiocoбицiею деклараIIiсrо пiдтверджуIо вiдповiднiсть матерiалъно-технiчноi бжи та умов працi

вимогаМ законо/{аI]ства з шитаI{Ь охороIIИ праIIi та IIромисjIовоi безttеки rriд час

RиконаIIIIя таких робi1 пiлвиtl{еtiоi небезпеки тrабо ексIIJIуатацii (застосування) таких

маlIIиц, мехаIIiзмiв, устатковання пiдвиtценоi небезпеки:
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навч€lJIьно-методичний

На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 1З Закону УкраiЪи кПро охорону працi>> та

вимоГ мiзгалревих нормативно-правових aKTiB з охорони працi, створено вiдповiднi

слryжби i призначенi посадовi особи, якi повиннi забезпечувати вимоги конкретних

питань безпечного веденнrI робiт та охорони працi,

Загальна кiлъкiсть працiвникiв 5 - чол., в тому числi виконують роботи
пiдвищеноi небезпеки- 1 чол.

Адмiнпримiшення за адресою: Pl'c
бчd. 34, на балансi iншi будiвлi вiдсутнi.

Iншi вiдомостi:

гетманчук Свiтлана BikTopiBHa пройшла навчання i виявила потрiбнi знання

законодавчих aKTiB з охорони працi (тоВ кРiвненський навчЕIпьно-методичний центр)

протокол вiд 24.09 .2о2о J,1ъ2з, 21lв,2З16), а також кТиповоi iнструкцii з оргаНiзацii

безпечного ведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцii з органiзацii безпечного

ведення вогневих робiт на вибу<опожежонебезпечних об'ектах>>, <<Вимог до

роботодавцiв стосЬвно забезпеченIUI безпечного виконання робiт у потенцiйно

вибухонебезпечних середовищаю).

2. Сворена i фунцiонуе служба з охорони працi, виконуе обов'язки

вiдповiдального ,u оп Гетманчук Свiтлана BikTopiBнa, яка пройшла навчання i

виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi (тоВ <<Рiвненський

навч€lJIьно-методичний центр) протокол в|д Z+.vy.zvzv J\gZJ, Lэl ь, LJlvl) .а lcrI\L'"/I\

<Типовоi iнструкцii з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт>>,

<<Iнструкцii з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на

вибухопожежонебезпечних об'ектах>>, <<вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення

безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищаю).

З. Органiзацiя i проведення робiт з питань охорони працi проводиться вiдповiдно

до нормативно-пра"о"й* aKTiB. о"оро"и працi, якi розробленi i затвердженi на

пiдприемствi, а саме:

- Положення про систему управлiння охороною працi;

- Положення про службу охорони працi;
- Положення про навчання з питанъ охорони прац1;

- Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецi€Lпьним одягом,

спецiальним взуттям та засобами iндивiдуа_пьного захисту;

- ПерелiКробiТ пiдвищеНою небеЗпекою, якi виконуються на пiдприемствi;

4. на пiдприемствi розроблено й затверджено <<ПоложенНЯ ПРО НаВЧаННЯ,

iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi>. Наказом по пiдприемству вiд

24.09.2020 J\ь07lоП створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань

охорони працiвникiв складi:
Голова KoMicii: Гетманчук Свiтлана BiKTopiBHa. Пройшла навчання i виявила

потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi(ТоВ <<Рiвненський навчutльно-

,.rЪд""пий центр)) протокол вiд 24.09.2020 Jф2з, 2Зlв,2Зlб), а також <Типовоi

iнструкцii з органi.uцii безпечного ведення газонебезпечних робiт>>, <<Iнструкцii з

ор.#i.uцiт беъпечного ведення вогневих робiт на вибу<опожежонебезпечних

вiд 24.09.2020 J\ъ23, 2Зlв, 2зlб), а також



об'ектаю>, <<Вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах))

Член KoMiciT: Ревчук Микола Миколайович. Пройшов навчання i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони (ТОВ < Оазис Техноледжi> протокол вiд
04.|0.2020 М2O/в,посвiдчення М 487-20-|9,48'720в-19), а також <Типовоi iнструкцii з

органiзацii безпечного ведення гЕlзонебезпечних робiт>, <Iнструкцii з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'сктах)), <<Вимог

до роботодавцiв стооовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно
вибухонебезпечних середовищах)>

Член KoMicii: Ревчук Iрина Вячеславiвна. Пройшла навчання i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi(ТОВ <Рiвненський навч€LгIьно-методичний

центр) протокол вiд 1 | .02.2020 J\Ъ 15 посвiдчення J\b41 9-19-20), а також <Типовоi
iнструкцii з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцii з
органiзацiТ безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'сктаю>, <<Вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах)

5. На пiдприемствi призначена вiдповiдальна особа за експлуатацiю обладнання
та захисних систем Гетманчук Свiтлана BiKTopiBHa.

Пройшов навчання та перевiрку знань Закону УкраТни <Про охорону працi> в
(ТОВ <Рiвненський навчаJIьно-методичний центр) протокол вiд24.09.2020 J\Ъ2З,2Зlв,
23lб посвiдчення Jф480-23 -20), а також <Типовоi iнструкцii з органiзацii безпечного
ведення газонебезпечних робiт>, <IнструкцiТ з органiзацii безпечного ведення вогневих

робiт на вибухопожежонебезпечних об'сктах)), кВимог до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах)

б. IнструкцiI з охорони працi, якi на данний час дiють на пiдприемствi,
розробленi i переглянутi в установленнi термiни, як вимагае <Положення про розробку
iнструкцiй з охорони працi) (НПАОП 0.00-4.15-98) i затвердженi нак€вом по
пiдприемствi 15.08.2020 JYp 10:

- Iнструкцiя з охорони працi J\Ъ12 кПiд час виконанння газонебезпечних робiт>
Iнструкцiя заресстрована службою охорони працi в журналi реестрацiТ

iнструкцiй з охорони працi.
На Пiдприсмствi органiзовано проведення вступного, первинного, повторного,

позапланового iнструктажiв, ведуться журныIи.

7. Працiвники пiдприсмства забезпеченi спецiальним одягом, спецiальним
взуттям та засобами iндивiду€Lльного захисту(захиснi окуляри, рукавицi, протигаз ПШ-
1) у вiдповiдностi до вимог НПАОП 0.00-З.07-09 Норми видачi спецiального одягу,
спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам загальних
професiй рiзних галузей промисловостi .

Bci засоби iндивiдусtльного захисту та Bci iнструменти i iHBeHTap проходять
перiодичну перевiрку у встановленi термiни.

8. Експлуатацiйною документацiею забезпеченi в повному обсязi
Роботи проводяться пiд керiвництвом навчених та атестованих працiвникiв;



Працiвники пiдприемства проходять перiодичнi медоглядитапсихофiзiологiчну
експертизу,а також забезпеченi спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами
iндивiдуального захисту згiдно г€tлузевих норм ;

Пiдприемство забезпечено нормативно-правовою i матерiально технiчною базою .

нормативно-правовоi
забезпечення)

та матерi€lJIьно-технiчноi бази навчаJIьно-методичного

Фiзична-особа пiдприсмець Гетманчук С.В.

пИ, r3{/.{z- 2о2о р.

Щекларацiя заресстрована у журналi облiку суб'ектiв господарювання у
територiальному органу Щержпрацi 2020 р.

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

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 державноТ податковоТ служби i мають вiдмiтку в паспортi.

Jф
Управлiння .Щержпрачi у Рiвненськiй областi

ЗАРЕ€СТРОВАНО

Ч' хо, 
Jl 
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