
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
Законодавства 3 питань охорони праці та промислової безпеки

Фізична особа-підприємець Якубяк Діана Анатоліївна
ПАСПОРТ СР № 649249 виданий Рівненським МВ м. Рівне Умвс

України в Рівненській обл. 31. грудня 1999 року. Проживає за адресою м. 
Рівне вул. , Кн. Острозького 4/6 кв. 10.

Місце знаходження юридичної адреси: Рівненська Обл.
місто Рівне вул. Князя Острозького 4/6 кв. 10 
Ідентифікаційний код 2716809943 
телефон 0677764934

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки:
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що 

виконуються на висоті понад 1,3м.крім робіт верхолазних 
та скелелазних,що виконуються на висоті 5 метрів і 
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого 
настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних 
і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників.

Виконуються на території, та в приміщеннях замовника 
в м. Рівне та Рівненській області.

<*

Інформація про наявність договору страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
будівля застрахована в Приватному акціонерному 
товаристві страхова компанія «Уніка» договір 
№ 018139/2201/0017 613 від22 грудня 2016 року, дійсний до 
22 грудня 2017 р.

Я, Якубяк Діана Анатоліївна Фізична особа-
підприємець цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічноїбази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки а саме:
ремонтні, монтажні,будівельні та інші роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра,крім робіт 
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 
5м і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або 
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм:1.



Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм:1.

Інші відомості:

Якубяк Діана Анатоліївна Фізична особа-підприємець
пройшла навчання та перевірку знань по Закону України « 

Про охорону праці» та нормативних актів до нього в 
Рівненському ЕТЦ посвідчення № 2443-90-17 від 
07.07.2017р. Якубяк Діана Анатоліївна відповідальна особа 
за стан охорони праці призначена наказом № 1 від 
2.Об.2017р.пройшла навчання та перевірку знань по Закону 
України « Про охорону праці» в Рівненському ЕТЦ 
посвідчення № 2443-90-17 від 07.07.2017р.

Якубяк С.М-майстер- відповідальна особа за 
організацію та безпечне виконання робіт на висоті. 
Призначений наказом № 4 від 4.07.2017р. пройшов навчання 
та превірку знань в Рівненському ЕТЦ, посвідчення 
№2617-96-17 від 19.07.2017 р.

Для працівника, який виконує роботи підвищенної 
небезпеки- розроблено інструкції з охорони праці № 1 
інструкція з 'охорони«праці під час виконання робіт на 
висоті, інструкція затверджена наказом №3 від 
4.07.2017р.та заєрестрована в журналі реєстрації 
інструкцій з охорони праці, копія інструкції видана 
працівнику на руки.

Наказом № 5 від 19.07.2017 призначено комісію по 
перевірці знань працівників з питань охорони праці в 
складі Голова комісії Якубяк Діана Анатоліївна - ФОП
посвідчення , № 2443-90-17 від 07.07.2017р. ( посвідчення 
№ 2634-96-17 від 19.07.2017р. правила ОП під
час виконання робіт на висоті.) Члени комісії Мороз В.Л. 
Інженер з охорони праці (по договору ) посвідчення № 
1646-59/6-16 від 17.05.16р. Якубяк С.М-майстер
посвідчення № 2617-96-17 від 19.07.2017р.

Працівник має відповідну кваліфікаційну підготовку 
(контролер пічного господарства пос. № 17506 від 
18.08.2015р)пройшов медогляд в поліклініці «Північна» 
26.06.2017 р ,психофізіологічне обстеження в Рівненському 
ЕТЦ протокол №№ 18-1367/18905 від 10.07. 2017р. вступний 
інструктаж з питань охорони праці 12.07.2017р, первинний



інструктаж на робочому місці з охорони праці12.07.2017р., 
пройшли навчання та перевірку знань протокол № 1 від 
20.07.2017р,

Наказом № б від 20.07.2017р працівник допущений до 
виконання робіт підвищенної небезпеки.

Працівник забезпечений спецодягом ( костюм 
бавовняний) , спецвзуттям ( черевики) та засобами 
індивідуального захисту (окуляри захисні, пояс 
запобіжний, каска будівельна). Пояс запобіжний має 
заводський № 230335 та пройшов випробування
10.04.2017р. р. в лабораторії

Наявна нормативно- правова документація: Закон України 
,, Про охорону праці,, , Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями, Положення про навчання та 
іструктаж,Положення про розслідування нещасних випадків 
на виробництві, Правила технічної експлуатації 
електроустановок, Правила безпечної експлуатації 
електроустановок, Правила влаштування електроустановок, 
Правила експлуатації електрозахисних засобів.
Постанова КМУ № 1107 від 2 6.110.2013р. Наказ МОЗ №246 від 
21.05.2007р.Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті

суб'єктів господарювання в управліні Держпраці в 
Рівненській області

декларація зареєстрована у журналі обліку

Якубяк

р . №

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За Ш &ІЇГ  від« 2 0 ^ р .


