
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Фізична особа-підприємець Вознюк 
Валерій Остапович, паспорт СР 093529, виданий Рівненським МУ УМВС 
України в Рівненській области 19 червня 1996 року, місце проживання - вул. 
Помірки ЗО, с. Дядьковичі, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35361, 
ідентифікаційний номер платника податків 2219203498, тел. 0982594327, 
E-mail: vozval@ukr.net

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Не проводився.

Я, Вознюк Валерій Остапович, 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій. Верхолазні роботи.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  4.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 

наказу № 03/1 від 02.03.18, покладено на інженера з охорони праці 
Волянського П.П., який пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» з таких питань:

- знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього, протокол № 21 від 02.03.207р. засідання комісії ;

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», протокол № 21-а 
від 27.02.217 р засідання комісії ;

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.З.-2-209 Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві», протокол № 21-6 від 
27.02.217 р засідання комісії ;
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- «Правила безпеки систем газопостачання та виконання газобезпечних 
робіт», «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тисом», нормативні акти, що встановлюють вимоги до 
балонів, «Правила будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, «Правила будови і безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила будови 
безпечної експлуатації підйомників» «Правила будови і безпечної 
експлуатації ліфтів», протокол № 21-в від 03.03.217 р засідання 
комісії.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 03/2 від 
02.03.18. інструкції з охорони праці.

Наказом № 03/3 від 02.03.18 затверджені „Положення про службу 
охорони праці”, „Положення про систему управління охороною праці”, 
„Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці”.

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку 
робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд- 
допусків; Журнал періодичного огляду тари; Журнал обліку та зберігання 
засобів захисту.

Наказом № 3/4 від 02.03.18 створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  Фізична особа-підприємець Вознюк В.О. (посвідчення 
№5229-169-17, протокол від 15.12.2017 № 169, видане ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр Держпраці» про перевірку знань Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення 
№883-28-18, протокол від 14.03.2018 № 28 видане ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр Держпраці» про перевірку знань «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті” ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

Члени комісії -інженер з охорони праці Волянський П.П. (протокол від 
02.03.2017 № 21, засідання ДП «Рівненський експертно-технічний центр 
Держпраці» про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього), головнй енергетик-механік Самчук 
Володимир Олександрович четверта група електробезпеки посвідченя №303- 
106-16прткол від 14.09.16р. (Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила експлуатації електрозахисних засобів.)

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті 
згідно наказу №3/5 від 02.03.18р. призначено інженера з охорони праці 
Волянського П.П., (протокол від 27.02.2017 № 21-6, засідання ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» про перевірку знань 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.З.-2-209 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в



будівництві»), відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки призначено фізичну особу-підприємця Вознюка В.О.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з 
висоти ( запобіжні пояси , каски, огородження, знаки безпеки). Всі засоби 
захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів індивідуального захисту від 
падіння працівників з висоти”.

Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці, згідно протоколу № 01 від 04.04.2018.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами 
з охорони праці.

В. Вознюк

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів

обробку персональних даних з метою забезпечення виконання 
вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищено 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткованняпідвищеної 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.”.


