
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Місцезнаходження

код згідно з ЄДРПОУ

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Плосконний Олег Миколайович,
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

НМ 1296751,Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській області, 06.09.2007 р.
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

08625, Київська обл., Васильківський р-н., село Путрівка, вул. Путрівська, буд.85
місце проживання,

2963612190
реєстраційний номер облікової картки платника податків

+380939016525, talant-ov@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

34403, Рівненська обл., м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2, промислова зона 67
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року 
страхування не проводиться, так як ФОП «Плосконний Олег Миколайович» не є об'єктом 
підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Плосконний Олег Миколайович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

mailto:talant-ov@ukr.net


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 підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метрами, б Додатку б до Порядку);
- Роботи верхолазні (п.14 Додатку б до Порядку);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
7 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
1 приміщення
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

- Інші відомості:
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві створена служба з охорони праці(наказ №5 від 06.02.2018р.) та 
призначений відповідальний за стан охорони праці на підприємстві -  інженер з охорони 
праці Музика М.В., яка керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням 
про службу охорони праці підприємства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види 
діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори 
підприємства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та 
права її працівників відповідно до чинного Законодавства та пройшла підвищення 
кваліфікації з Загальних питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», (копія Витягу з Протоколу №81- 
138-18 від 23.02.2018 р.) та «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП
40.1-1.07-91), «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98) (IV група з електробезпеки до 1000 В) (копія Витягу протоколу №81-50EJT- 
2018 від 01.03.2018 р.) у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».

Відповідальні за безпечне виконання робіт, що декларуються, а також за 
електробезпеку на підприємстві -  начальник будівельного відділу Овченков І.В., а у разі 
його відсутності обов’язки покладені на керівника Плосконного О.М. (наказ №11 від 
06.02.2018р.) пройшли навчання і перевірку знань з Загальних питань охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-1.71-13 13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», (копія Витягу з Протоколу №81-138-18 від 23.02.2018 р.), а також 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-91), «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) (IV група з 
електробезпеки до 1000 В) у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА (копія Витягу 
протоколу №81-50EJ1-2018 від 01.03.2018 р.).



Робітники Глушко О.Ю. та Письмак П.М., які виконують роботи на висоті понад 1,3 
м пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок безпечного виконання робіт на 
висоті з застосуванням індивідуальних страхувальних засобів у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ 
«НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА (посвідчення №241/1-2-2014, №241/1-1-2014 від 
27.06.2017 р)

Робітники Цугурман О.С. та Заворотній В.В., які виконують верхолазні роботи 
пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок безпечного виконання верхолазних 
робіт з застосуванням індивідуальних страхувальних засобів у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ 
«НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА (посвідчення №655-4-2017 та №655-3-2017 від 
01.12.2017р.)

На підприємстві розроблено та затверджено інструкції з охорони праці для 
працівників підприємства, що містять вимоги щодо безпечного виконання заявлених 
робіт (наказ №8 від 06.02.2018 р.).

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 14 від 06.02.2018 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», яке розроблено на основі типового з урахуванням специфіки підприємства.

Проходження вступного, первинного, повторного інструктажів фіксується в 
журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

На обладнання, прилади та інструменти, які використовуються при проведенні робіт 
підвищеної небезпеки і знаходяться у власності підприємства є паспорти та інструкції з 
експлуатації заводів виробників.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до особливостей виробництва та технологічного 
процесу, згідно затвердженого наказом №12 від 06.02.2018 р. «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту».

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою, технічною, навчально- 
методичною та організаційною документацією з питань охорони праці та промислової 
безпеки в повному обсязі згідно «Переліку наявних нормативно-правових документів 
для роботи підприємства» (наказ №2 від 06.02.2018 р.).

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

(ініціали та прізвище)

органі Держпраці 20__р.

№
Управління Держпраці у Рівненській області І
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