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Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
Державний навчальний заклад «Погірцівське вище професійне училище»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Львівська обл. Самбірський р-н, с.Погірці. 05537169 Брийовський Василь Вікторович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел.факс (236У46-625 е-таі1; ро^ігсі.о8УІШ@етаі1.сот
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Львіська обл.. Самбірський р-н. с.Погіші. вулЛентральна. 2
місце виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
відсутній
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.Брийовський Василь Вікторович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичне ї О С Б О І ' Ю В И Е У П Р А В Л І Н Н Я
ДЕРЖПРАЦІ

або фізичної особи - підприємця)

/

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання пі
двищеної небезпеки:
Види робіт: навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, пов»язаних з
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій,
професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями :
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
-Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування ;
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського(лісогосподарського) виробництва (категорія «ЛІ», «А2»,
«В1», «В2», «ВЗ», « В 1 " ) ;

- Водій автотранспортних засобів ( категорія «А1», «А», «В1», «В», «С1»,«С», «01», «О», «ВЕ», «С1Е»,
' «СЕ»);
- Налагоджувальник сільськогосподарських машин та устаткування;
- Машиніст крана автомобільного .
Кількість робочих міст, в тому числі на яких існу'Лє ризик виникнення травм: 85 робочих міст, з нга 5
існує підвищений ризик виникнення травм
Кількість будівель і спроруд(приміщень виробничих об»€ктів(иехів, дільниць, структірних Підрозділів):
Навчальний корпус 1, 2, гуртожиток. їдальня, приміщення котельні, водонапірна башня, насосна станція,
механічна, зварювальна майстерні, лаболаторії, спортзал, спортивний майданчик
Інші відомості
Прізвище, ім 'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
прані та промислової безпеки:
Гамкаио Леся Степанівна, заступник директора з НВР, тимчасово виконуюча обов»язки інженера з охорони
праці, наказ № 88-А від 06.07.20І8р.
Наявність служби з охорони праці: Гамкало Леся Степанівна, заступник директора з НВР, тимчасово
виконуюча обов»язки інженера з охорони праці, наказ № 88-А від 06.07.2018р.
Інформація про інструкції з ОП: В навчальому закладі розроблені та затверджені інструкції з охорони праці
по професіях та видах робіт згідно положення: 23.01.2014р.№11
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці
„стя

№

Прізвище та ім'я

п\п

по батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці,електробезпека,Іі

Місце проведення
^
навчання

ТЕЕсп,ІІБЕЕсп
ДП «Західний

№ З від 10.07.2014р.
1

Брийовський

Директор

ЕТЦ»
«Охорона пращ»

Василь
Вікторович
К» 24 від 3.03.2017р.
2

Сливка
Володимир
Григорович

Заступник
директора з НВихР

Ко 17 від 26.04.2018р.
З

Гамкапо Леся
Степанівна

Заступник
директора з НВР

№4 від 19.10.2017р.
4
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Міськів Михайло
Васильович

Завідуючий
господарством

МОН
Департамент
освіти і науки
Львівської ОДА
«Охорона праці»
МОН
Департамент
освіти і науки
Львівської ОДА
«Охорона праці»
МОН
Департамент
освіти і науки
Львівської ОДА
«Охорона праці»

В навчальному закладі наказом № 11 віц 23.01.2014 року затверджено та введено у дію положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань
з питань охорони праці, наказом № 175 від 13.09.2017 року, затверджено план - графік, згідно якого

проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з
охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства
Експлуатаційна документація: В навчальному закладі є паспорта та інша експлуатаційна документація на
устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям;
Забезпечення засобами індивідуального захисту: Учні навчального закаладу забезпечені спецодягом,
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту піц час проведення лабораторно-практичних занять
тавиробничого навчання , згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у
відповідності до чинних нормативних актів;
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: В навчальному
закладі існуе-я^хідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне
забезпечення/'^~
В.В.Брийовський
(ініціали та прізвище)

Дешарація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання У територіальному
органі Держпраці ^ 5
20_р.№ -^.^^^^
'
^
Головне управління Держпраці
У Львівській області
Примітки:

ЗАРЕЄСТРОВАНО

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду ні оорооку персональних даних з метою
•обробку персональних
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) мащин, 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.".

