
Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 

лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:______Приватне акціонерне товариство "Сяйво"
(для юридичної особи: найменування

_________43017. м.Луцьк. вул.Мамсурова. 6уд.12/Г_________________
юридичної особи, місце її державної реєстрацїї, код платника

__________ код ЄДРПОУ: 21750308 код КВЕД: 25.99_________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

__________________ Антоняк Володимир Михайлович_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_________________ (03321 20-07-50_________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________ 43017. м.Луцьк. вул.Мамсурова. 6уд.12/Г_______________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір відсутній.

Я ,_______ Антоняк Володимир Михайлович____________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

1. Ковальсько-пресове обладнання:



- прес однокривошипний- звичайної лінії з відкритим зусиллям 25т КД-2324К, 

заводський №780, виробник Ленінаканське виробниче об'єднання по 

виробництву ковальсько-пресового обладнання, 1990 р.в., виробник СРСР -  1 
шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 25т КД-2324К, 

заводський №781, виробник Ленінаканське виробниче об'єднання по 

виробництву ковальсько-пресового обладнання, 1990 р.в., виробник СРСР -  1 
шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 25т КД-2324К, 

заводський №898, виробник Ленінаканське виробниче об'єднання по 

виробництву ковальсько-пресового обладнання, 1984 р.в., виробник СРСР -  1 
шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КД-2І26К, 

заводський №4721, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1984 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КД-2126К, 

заводський №1090, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1990 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КД-2126К, 

заводський №4238, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1984 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 63т КН-2126, 

заводський №49, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1990 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КН-2126, 

заводський №112, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1990 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КД-2126К, 

заводський №3276, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1988 р.в., виробник СРСР -  1 шт.;

- прес однокривошипний звичайної лінії з відкритим зусиллям 40т КД-2126Е, 

заводський №4835, виробник Сальське виробниче об'єднання по виробництву 

ковальсько-пресового обладнання, 1985 р.в., виробник СРСР -  1 шт.
2. Зварю вальні роботи.

- напівавтомат зварювальний ПДГ-216,зав. №2160695, 2010 р. випуску, виробник 

ТзОВ «Енергія зварювання» м.Запоріжжя Україна -1  шт.

- напівавтомат зварювальний ПДГ-216,зав. №2163396, 2015 р. випуску, виробник 

ТзОВ «Енергія зварювання» м.Запоріжжя Україна -1 шт.

- напівавтомат зварювальний ПДГ-21б,зав. №2163346, 2006 р. випуску, виробник 

ТзОВ «Енергія зварювання» м.Запоріжжя Україна -1 шт.

3. Технологічні транспортні засоби.
- автонавантажувач вилковий Балканкар ДВ-1621.28.11, заводський №89145445, 

двигун №133145(дизельний), виробник -  Болгарія, 1989 року випуску відповідає 

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що 

чинні в Україні.
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Інші відомості:

1. Мною, директором ПрАТ "Сяйво" Антоняком Володимиром Михайловичем, згідно 
вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та вимог нормативно- правових актів 
з охорони праці створено службу з охорони праці і призначені посадові особи, які 
забезпечують вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони 
праці.

2. На даний час на підприємстві функціонує система управління охороною праці, 
затверджена наказом по підприємству №94 від 21.12.2015 р.

3. Наказом №78 від 29.12.2017 року виконання функцій служби охорони праці 
Генеральний директор Антоняк В.М. залишив за собою(посвідчення про навчання з 
питань охорони праці №2631)

4. Розроблено та затверджено генеральним директором:
> положення про систему управління ОП;
> положення про службу охорони праці;
> положення про навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки.
> положення про розробку інструкцій з ОП;
> комплект інструкцій з питань безпечного ведення робіт.

5. Наказом №28 від 29 грудня 2017 року створена постійно-діюча комісія (далі ПДК) з 
перевірки знань з питань охорони праці.
Голова та члени ПДК пройшли навчання і перевірку знань згідно Закону України «Про 

охорону праці» , а саме:

Голова ком ісії: Антоняк Володимир Михайлович (посвідчення про навчання з 
питань охорони праці № 2631, видане КП "Волинський обласний навчально-курсовий 
комбінат", остання перевірка знань з питань охорони праці, протокол №127 від 28 серпня 
2015 року).

Члени ком ісії: технічний директор Герасимюк Сергій Степанович (посвідчення 
про навчання з питань охорони праці № 2632, видане КП "Волинський обласний 
навчально-курсовий комбінат", протокол №127 від 28 серпня 2015 року); уповноважена 
особа з питань ОП Кулявець Олег Володимирович, (посвідчення про навчання з питань 
охорони праці № 772/ОП, видане 29.09.2017 «Волинським експертно-технічним центром 
держпраці», протокол №54 від 29.09.2017р.

6. На підприємстві в наявності затверджені посадові інструкції керівників, 
відповідальних працівників та всіх працівників, які здійснюють експлуатацію заявленого 
устаткування.

7. Розроблені, затверджені та введені в дію наказами інструкції з питань охорони праці 
для безпечного виконання робіт під час експлуатації заявленого устаткування.

8. Працівники, які здійснюють експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки: 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальних закладах, а 
повторну перевірку знань - в комісії підприємця (протоколи та посвідчення наявні); 
забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
(картки обліку видачі спецодягу наявні); забезпечені інструкціями з охорони праці.
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9. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд та не мають 
протипоказань до робіт, що виконують (картки періодичного медичного огляду 
працівників).

10. Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, організаційно методичними, нормативно-технічними документами для 
здійснення експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що 
заявлені.

11. На підприємстві наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу; журнали 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; перелік інструкцій, що 
діють у підприємця тощо. В журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони 
праці та промислової безпеки є відповідні записи.

12. Комісія провела перевірку знань з питань охорони праці у працівників, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки (протокол №1,2 від 26 жовтня 2017 року).

13. Відмітки проведення інструктажів представлені в журналах вступного (останній 
запис 06 жовтня 2017 року) та періодичних інструктажів з охорони праці (останній запис 2 
квітня 2018 року). Розроблені Положення про службу охорони праці, Положенням про 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, 
затверджені наказом № 10 від 15 вересня 2017 року.

14. Всі працівники ПрАТ «Сяйво» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту та проходять в установленому порядку попередні та періодичні 
медичні огляди, у відповідності до Колективного договору

15. Побутові приміщення для працівників обладнані згідно вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

16. Пресове обладнання у задовільному технічному стані, привідні механізми 
обладнання забезпечені захисними огородженнями.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держгірпромнагляду « Ґ7_____ » _________20 _______р. №

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 

податкової служби і мають відмітку в паспорті." .

В. М. Антоняк

Р-

(ініціали та прізвище)


