
Додаток 8

до Порядку
(в редакцiТ постаIIови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 7 шотого 2018 р. Jф48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
ВiДПОВiднОСтi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця ТОВАР
юридичноТ найменування юриди

33018. М. PiBFe. вУл.. Кременечька*39*12881001. Ццчипор.ець Валерiйй Лонгiнович
мlсцезнаходження, код згiдно е,ЩРПОУ, прiзвище, iм'я та поЪатьковi керГвнйка,

ким 1 коли видани проживання, ий номер картки платника

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiда-llьностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв моrкливоТ шкоди

ДОГОВiР СIР3ХУвання цивiльлоi вi4llовiдал,рностi пере4 третiми особами не укладався(нaйменyваннястpахoвoТкoмпанii,сipoiдiicтрхoвoгoпoлicy,нoмеpiдаЫ

Iнформацiя прО проведен}UI добровiЛьного аудиту з охорони працi не проводився
(дата прядення аудиту)

цiею декпарацiеЮ пiдгвердЖую вiдпоВiдriстЬ матерiальНо-технiчноi бази та умов працi вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловот безпеки пiд час виконаншI TakID( робiт
пiдвшценоi небезпеки та/або експлуатацii (застосування) TaKlD( машин, механiзмiв, yarua*ouu"o
пiлвищеноi небезпеки:

- ycTaTKoBaHIUI напругою понад 1000 В (технологiчне електрообладнання) (п.7 додаток 7 до
Порядку), а саме:

- аПаРаТ ВипробувальниЙ дiодний тип - АИД-70150, заводський Jф783, дата
виготовлення - 2008 piK, краiЪа походженнrI - YKpaiHa.

(найменування виду робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки, тип або марка

(за наявностi), номеР партiТ, дата виготовленнЯ, краiЪа походження, якi виконуютьсяrа/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання вiдповiдного дозволу,

Кiлькiсть робочих мiсць 11 (одинадцять), у тому числi у тому числi тих, на яких icHyc
uiдвищений ризик виникнення травм 5 (п'ять)

я,

(067)220-88-29" (067)3"60-б4-83. texnik.ua@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронноiЪбшти;



Адмiнiстративно-технiчне примiщення - 1 (м. PiBHe, вул.. КиiЪська,42)

ОУДlВель 1 спорУд (примiщень), виробничих об'екгiв цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлБf

Iнша iнформацiя

Згiдно вимог статгi 13 Закону Украi'ни <<Про охорону працЬ> та вимог нормативно-правових
аКГiВ дО нього, в ТОВ <<Технiю> призначенi посадовi особи, якi забезпечують вирiшення
КОНКРетних питань безпечпого веденшI робiт та охорони працi на виробництвi.

В Товариствi наявний .ЩозвiлNч1 125 .12.30 чиrrний до 1 8.07.2022 pol<y на виконання робiт
пiдвищеноТ небезпеки, а саме:

- Випробування ycTaTKyBaHIuI елекгричнlос станцiй та мереж, технологiчного
елекгрообладнання нацругою понад 1000 В.
В Товариствi наявний Сертифiкат NчPT-042/2018 чинниiц до 25.|2.2021 року про

вiдповiднiсть ТОВ кТехнiю> крrгерiям оцiнrовання вимiрювальнш( можпивостей згiдно ДСТУ
ISO l 00 1 2 :2005, СоУ 74.9- 02568294-00 1 :20 1 6.

В Товариствi розроблене та дiе затверджене наказом J\b 3б ОП вiд 01 . 12.2020 року
Положення цро систему управлiння охороною працi (СУоП) ТоВ <<TexHiк>.

НаКаЗОМ }lb 36 ОП вiд 01.12.2020 року затверджена програма вступного iнструктажу.
В Товариствi зазедений та ведеться ж(урнал реестрацiТ вступного iнструктажу з питань

охорони працi.
КОЖен працiвник iнформусться цро умови працi на Товариствi, наявнiсть на робочому

МiСЦi, Де BiH бУле праlцовати, небезпечЕLD( та шкiдIивих виробничLD( факторiв, моlкttивi наслiдки
ix вrшиву на здоров'я, цро права на пiльги i колшенсацii за робоry в вФккlD( умовах у вiдповiдностi
З ЗаКОнОДаВством YKpail*r (проведенi вiдповiднi затмси в журналi вступЕого iнструкталqу).

НаКазом N9 З7 ОП вiд 01.12.2020 року затверджений перелiк робiт пiдвищеноi небезпеки,
якi викопуються в Товариствi.

Наказом Ns 34 ОП вiд 01.12.2020 pory, покJIадено вiдповiдальнiсть за загальний стан
охороЕи працi в Товариствi на директора Ничшlорця В.Л.

,,ЩиРектор Ничшlорець В.Л. - пройшов навчанЕя i виявив потрiбнi знаншI законодавчих
акгiв з охорони працi, Еадання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени црацi, електробезпеки
(посвiдчення J,r{b8 1 2-33-20, протокол Ns33 вiд 1 1. 1 1.2020).

НаКаЗОМ Ns 34 ОП вiд 0|.12.2020 роцу покJIадено виконанIuI функцiй сrrужби охорони працi
на головного iнженера Солоп О.М.

Головний iнженер Солоп о.м - пройшов навчаЕlш i виявив потрiбнi знаншI законодавчих
alcTiB з охорони працi, надашilI домедичноiдопомоги потерпiлим, гiгiени працi, електробезпеки
(ПОСВiдчення J\b814-33-20, rrротокол Ns33 вИ l1.11.2020),пройшов перевiрку знань з
електробезпекИ на 5 гр. до та вище 1000 В (посвiдчеНня Jф814-3Зlа-20, протокол М33/а вiд
11.11.2020), пРОйшов навчання та перевiрку знань кПравил технiчноi ексгшуатацiТ
електроустановок споживачiв>l (посвiдчення Jtlb835-34_20, гlротокол ЛЬ34 вiд 18.11.2020),пройшов
навчанIUI i виявив потрiбнi знання <Правила охорони црацi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
цристроями, <<Правrаrrа охорони працi пiд час виконання робiт на висотЬ>, дБнд.3.2-2-2009
<<Система стандартiв безпеки працi. Охорона црацi i промислова безпека в будiвницгвЬ, <<Правила
ОХОРОЕИ пРацi пiд час вантакно-розвантажувtlльн}D( робiт, <<Правшtа охорони працi на
автомобiльному транспоргi>>, <<Правиrrа охороЕи працi пiд час ексшryатацiТ вакгажопiдiймальних
TФaHiB, пiдiЙмальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання, <Мiнiмапьних вимог з ОП на
тимЕIасових або мобiльних будiвельних майдаrтчrлсах (посвiдчення Ns814-3316-20, протокол }lЬ33/б
ВЦ 11.11.2020), пройшов навчання i виявив потрiбнi знанIuI кПравипа охорони працi пiд час
ЗВаРЮВанIuI металiв>> (посвiдqgцня Jt{b814-33/r-20, щ)отокол Ns33/г вiд 11.1 1.2020).

НаКаЗОм Ns 35 ОП вiд 0l.|2.2020 року створено комiсiю по перевiрцi знань з питань
охорони працi та електробезпеки у працiвникiв Товариства у скпадi:
- Голова KoMiciT:

,ЩИРеКгОр Ничипорець В.Л. - пройшов навчаЕIuI i виявив потрiбнi знання законодавчих
аlсгiв з охорони працi, наданнrI домедичноiдопомоги потерпiлим, гiгiсни працi, електробезпеки
(посвiдчення Ns812-33-20, протокол Ns33 вiд 11.11.2020), пройшов перевiрку знань з
елекгробезпеки на 5 

"р.до 
та вище 1000 В (посвiдчення Ns4562-145-|9, протокол Ns33/а вiд



11.11.2020), ПРОйШОв навч.lння та перевiрку знань <<Правил технiчноТ експlцlатацii
електроустановок споживачiв>> (посвiдченЕя Ns8З6-34-20, протокол Jrlb34 вiд 18.1t.2020),пройшов
навчання i виявив потрiбнi знання <правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHmMTa
цристроями, кПравлшrа охорони працi пiд час викоIIанIIя робiт IIа виOотil), дБнд.3.2-2-2009
<<Система стандартiВ безпекИ працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвниlдтвЬ>, <Правила
охоронИ працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьцID( робiт, <Правшlа охорони працi на
автомобiЛьномУ транспорГЬ>, <Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ"ч""u*опiдiймальних
kpaнiB, пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнаншD), <мiнiмальних вимог з оп на
тимчасовLD( або мобiльншr будiвельних майдаЕчикаю) (посвiдчення Ns812-3Зlб-20,протокол
Ns33/б вiд l1.11.2020), пройшов навчаншI i виявив потрiбнi зЕаЕIIII <Прави.па о*оро"" працi пiд час
зварюванЕ,{ металiв>> (посвiдчення Ns8 1 2-3 З l*20, цротокол ЛЬ3 3/г вiд 1 1 . l 1 .2020).- Члени KoMicii:

Головний iнженер Солоп о.м. - пройшов навчанюI i виявив потрiбнi знанIш законодавчих
1KTiB 1 

охорони працi, надання домедиtIноТ допомоги потерпiлим, гiгiени працi, електробе..r.*"
(посвiд,{glrня J',lb814-33-20, протокол Ng33 вiд l1.1 1.2020), пройшов перевiрку знань з
електробезпеки на 5 гр. до та вище 1000 в (посвiдчення Ns814-33/а-20,цротокол Jrlb33/a вiд
11.11.2020), пройшов навчання та перевiрку зЕань <Правил технiчноi екёпrryатацii
елекIроустановок споживачiв>> (посвiдчення Ns835-34-20, протокол Ns34 вiд 18.1 1 .2020), пройшов
навчанЕя i виявив потрiбнi знанЕrI <Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMe"--ru
пристроями, <<Правшlа охорони працi пiд час виконання робiт на висотЬ>, дБнд.3.2 -2-2009
<<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвil>, <Правила
охоронИ працi пiд час ваIIтtDкно-розвантажувtlльяID(робiт, <Правшrа охорони працi на
автомобiльномУ транспортil>, <<Правила охорони працi пiд час ексшryатацii ванiажопiдiймальних
rqlaHiB, пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнання>, <мiнiмальних вимог з оп на
тимчасових або мобiльшлr будiвельних майдаrтчиках> (посвiдчешul Ns8l4-33/б_20, протокол
м33/б вiд 11.11.2020), пройшов навчання i виявIв потрiбнi знання <Правила о*оро"" працi пiд час
зварюванtul металiв>> (посвiдчення Ns8 1 4-3 3 / r-20, протокол Ns3 3/г вц 1 1 . 1 1 .2020).

Виконавець робiт йосак в.м. - пройшов навчаншI i виявив потрiбнi знання закоЕодавчих
акгiв з охорони працi, наданrul домедичнотдопомоги потерпiлим, гiгiсни працi, електробезпеки
(ПОСВiДЧеНня Jtlb813-33-20, протокол J\b33 вiд 11.1 1.2020),пройшов перевiрку знань з
електробезпеки на 5 гр. ло та вищо 1000 в (посвiдчення Ns404, протокол ЛЬ33/а вiд 11.1 1.2о20),
пройшов IIавчання та перевiрку знань <правпп технiчнот експц/атацiт електроустановок
споживачiв> (посвiдченняJ,lь835-34-20,протоколЛЬ34 вiд 18.11.2020), пройшов навчанЕrI i виявив
потрiбнi знаЕня <Правшrа охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToIwTa пристроями, <<Правппа
охорони працi пiд час виконаннrI робiт на висотЬ>, дБFIА.3.2-2-2009 <СистемЪ стандартiв безпеки
працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвЬ>, <Правила охорони працi пiд час
вантажно-розвантаЖ).вitJIьнIФ( робiт, <Правила охорони працi на автомобiльному цlанспортil>,
<Правила охорони працi пiд час ексILц/атацii ваrrгажопiдiймальшоr KpaHiB, пiдiЙмальних пристроiЪ
i вiдповiдНого обладНанЕя>, <МiнiмальнID( вимог з оП на тимчасовЙ або мобiльнш будiЙьних
майданчиках> (посвiдчеrrrrя Ns813 -З3/б-20, протокол Jф33/б вiд 11.1 1.2020),пройшов навчання i
виJIвив потрiбнi знанюI <Правшlа охорони працi пiд час зварювання металiв>-(посвiдчення лЪ8lз-
33 /r-20, щ)отокол Ng33/г вИ 1 1. 1 1.202О).

члени koMioii пройшпи перевiрку знань в комiсii.щержпрацi у Рiвненськiй областi.
Наказом Ns36 оП вlд01.12.2020 року затверджено Положення про навчанIUI.
Наказами Jt9/оП вiд 11.02.2019 porqy та Jrlb 36 ОП вiд 0|.|2.2о20 року затвердженi

iнструкцiТ з охорони працi по професiям та по видам робiт.
Наказом ЛЬ38 ОП вiд01.12.2020 року призначено:
- вiдповiдальну особу за електрогосподарство ТоВ <<Технiю> - директора Ничипорця В.Л.
(пройшов перевiрку знань з елекгробезпеки на 5 гр. до та вище l0б0 В (посвiдчення Ns4562-
145-19, протокол М33/а вiд 11.11.2020),пройшов навчаннrI та перевiрку знань <Правил
технiчноi ексчlryатацii елекгроустановок споживачiв> (посвiдчення Jrlb836 -34-20,rrporo*on
ЛЬ34 вiд 18.11.2020));
* перелiк робiт, якi виконуються по Еаряry, розпоряджеЕню та в порядку поточноi
ексгшryатацii;

- списоК працiвниКiв вiдповiдальних за безпечне виконання робiт в дiючlпс
електроустановках (згiдно IБЕЕС);



- перелiк електрозilхисних засобiв;
НаКаЗОм Ns38 ОП вiд 01.12.2020 рощу призначено вiдповiдапьним за безпечне виконаншI

РОбiт П0 прOведенню вимiрювань та випробуваtъ електричного ycTaTKoBaHEI електричних станцiй
Та мер9Ж, Тýхнологiчного електрообладнання - головного iнженера Солоп О.М.

Головний iнженер Солоп О.М. пройшов перевiрку знань з елекгробезпеки на 5 гр. до та
вище 1000 В (посвiдчення Ns814-3Зlа-20, щ)отокол Ns33/a вiд 11.11.2020)

щ-тtя проведення високовольтних випробуванъ Тов ктехнiю> ексгшrуатуе ап4рат
випробува-тlьний дiодний тип - АИД-70150, заводський }lb783.

Наказом Ns38ОП вiд 01.12.2020 року затвердкено:

- СПИСОК ПРацiвникiв, якi доrrущенi до проведення вимiрювань та випробувань
елекIри.Iного ycTaTKoBaHHrI електри!IнID( станцiй та мореж, технологiчного
електрообладнання;

- СПиСок гrрацЬникiв, якi мають право викоЕанЕrt робiт з використанЕям АИД_70150.
Безпечна експлуатацiя апараry АИД-7 0/ 50 забезпечена наступним:
- наявнiстю навченого та атестованого персоналу (посвiдчення М45б2-145-19, Ns814-33la-
20, протокол ЛЬ33/а вiд 11.11.2020);

- наявнiстю технiчноi документацii на апарат (керiвництво з експлуатацii ДИД-
70150.00.00.00РЭ);

- наявнiстю iнструкцii з охорони працi пiд час виконанIUI робiт з використанням
випробувальноi установки Аищ-70/50 (iнструкцiя }lЬ1l/оп, затверджена наказом j\b36 оП
вtд0|.12.2020 року).
Апарат вигrробувалrьний атестований ЩП <Рiвнестандартметрологiлl, атестат М9В/031

чинний до 19.11.2022 року.
в Товариствi заведенi та ведуться: )IcypHaJI реестрацii iнструктажiв з охорони пацi на

робочомУ мiсцi, жypнaJr протоколiВ перевiркИ знiшЬ з питанЬ охоронИ працi, журнал облiку робiт
по наряду та розпорядженню, журнаJI облiку та зберiгання засобiв iндивiдуального захисту та iншi
)Iqурнilли що регламентуються нормативною документацiею.

НаКаЗОМ М36 ОП вЦ 01.12 2020 року затверджене Положення про забезпечення
працiвникiв спецодягом та засобами iндивiдуа.тrьного захисту, яке розроблене з використаншIм
вимог нпАоП 0.00_7.17-18 <Мiнiмальrri вимоги безrrеки i охорони здоров'я при використаннi
працiвниками засобiв irrдrвiryального захисту на робочому мiсцЬ>.

ЗГiДНО Даноrо положення працiвники, якi виконують роботи пiдвищеноi небезпеки i
експIryач/ють устатКоваIIня пiдвищеноi небезпеки забезпеченi спецодягом, спецi€lльним взуття та
засобами ilцивiдуальЕого захисту.

На кожного працiвника заведена особиста картка облiку спецiального одяry, спецiального
взуття та iнших засобiв ilцивцуального захисту.

товариство забезпечене нормативно-правовою та матерiально-технiчною базою, дrя
ексшIуатацii устаткування пiдвищеноi небезпеки.

за дотриманкя вимог законодавства з питань охорони та промис

охорони працi, iнструкцiй про проведення навчання та iнструктажу з питань охорони працi,

, засобiв iндивiдуального захисту, нормативно-правовотта матерiально-технiчнот бази навчально-

методичного забезпечен ня)

В.Л.НичипоDепь
Тйцiаlll4 тапрffiф

.Щешrарацiя зареестРована у журна.тli суб'екгЬ господарЮвання у територirrльному органi

т,Улrатr]п. п }срrxl;рачi у Piвненськiй облаcTi

}iA P}iЁjf тFtФвАно
Щержпрацi 20 p.Ns

zоЩз* лъ _{9.6,.,,i,,,, J_P__,



Примiтки: 1. Фiзична особа-пiдприемоць cBoiM пiдписом надаезгоду на обробку персон:шьних даних з
метою забезпечення вимог Порядку видачi дозволiв на виконанIuI робiт пiдвищеноi
небезпеки та на ексIшуатацiю (застосуванrrя) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ
небезпеки.
2. Реестрацiйний номер облiковоi карткll платникiв подапсiв не з(}значаеться фiзичними
особами, якi через своiрелiгiйнi переконаrrня вiдмовлясься вiд його прийнятгя та
повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковоi служби i мають вiдмiтку в
паспортi.
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