
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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІТЕЛ-СЕРВІС»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33027, м. Рівне, вул. Костромська, будинок 11, офіс 4 Код ЄЛРПОУ: 34132310,_________
Директор - Козлюк Сергій Михайлович, тел (0362) 42-03-88, e-mail: info(a)itel.rv.ua______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

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;

Об’єкти на території України (згідно договорів з замовниками)________________________
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 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, Козлюк Сергій Михайлович_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 
підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку);

2. Роботи верхолазні (п.14 додатку 6 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
Кількість робочих міст  - 13, з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Офісне приміщення розташоване за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Костромська, буд. 11, офіс 4
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Наказом по підприємству №01/18-ОП від 06.06.2018 р. призначено відповідального за 
стан охорони пуаиі інженера з охорони праиі Куивка Віктора Федоровича, який пройшов

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праиі та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» (посвідчення 
№916-29-18, видане на підставі протоколу №29 від 16.03.2018 р.).

Наказом по підприємству №06-09/Л від 20.01.2009 р. затверджене Положення про
наявністю служби охорони праці,

службу охорони пуаиі. На підприємстві функціонує система управління охороною праиі. 
Положення про систему упуавління охороною праиі затверджене наказом №21-09/К від 
10.11.2009 р. Створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення 
конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони праиі.

На підприємстві ствоуена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праиі. 
наказ №02/18-ОП від 06.06.2018 р. у складі: Дехтяр Віталій Юрійович -  технічний директор, 
голова комісії; Куивко Віктор Федорович -  інженер з охорони праиі, Дзюра Андрій Іванович -  
інженер-пуоектувальник.
Дехтяр Віталій Юрійович пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праиі, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праиі та електробезпеки в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» (посвідчення №1039-29-18, видане на підставі протоколу №29 від
16.03.2018 у.).
Дзюра Андрій Іванович пуойшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праиі, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праиі та електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» (посвідчення №1038-29-18, видане на підставі протоколу №29 від
16.03.2018 у.).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на 
висоті призначено технічного директора -  Дехтяра Віталія Юрійовича (наказ №08/18-ОП від
10.08.2018 р.), який пуойшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання 
«Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праиі під час роботи 
з інструментом та пристроями», ДБН А. 3,2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі. 
Охорона праиі і промислова безпека в будівництві» (посвідчення №3479-107-18, видане на підставі 
протоколу №107 від 08.08.2018р.).

Наказом №09/18-ОП від 10.08.2018 р. назначено відповідального за видачу нарядів- 
допусків -  технічного директора Дехтяра Віталія Юрійовича.

Відповідальним за електрогосподарство на підприємстві призначено інженера- 
проектувальника Дзюру Андрія Івановича (наказ №07/18-ОП від 14.06.2018 р.), який пройшов 
навчання в ТОВ "НВЦ "Професійна безпека" та виявив потрібні знання «Правш безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01), IV група з електробезпеки до 1000 В (Витяг з 
протоколу №81-166ЕЛ-2018 від 07.06.2018 року).

Наказом по підприємству від 14.06.2018 р. №05/18-ОП затверджене Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі.

Технічний директор Дехтяр Віталій Юрійович та інженери-проектувальники Дзюра 
Андрій Іванович, Сачук Святослав Вікторович, Перестюк Андрій В'ячеславович, Холод Віталій 
Олександрович, які виконують роботи на висоті та верхолазні роботи, пройшли навчання і 
перевірку знань, умінь і навичок безпечного виконання верхолазних робіт з використанням 
індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно 
до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті». 
Витяги з протоколів №°81-455-18 від 08.06.2018 року. №°81-135-18 від 23.02.2018 року, №81-74-



18 від 09.02.2018 уоку. №81-443-17 від 31.08.2017 року, які пройшли навчання у ТОВ "НВЦ 
"Професійна безпека".

Працівники підприємства проходять вступний інструктаж та інструктажі на робочих 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

місиях у встановлені терміни, гио реєструється в журналах реєстраиії інструктажів. На 
підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони праиі (наказ №04/18-ОП від 
14.06.2018р.). в тому числі МОЯ -  інструкція з охорони праиі під час виконання робіт на висоті 
та №10 -  інструкція з охорони праиі для працівників, що виконують верхолазні роботи.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки. Працівники підприємства проходять періодичні медогляди, 
забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм. Пояси запобіжні, каски, драбини 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проходять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.

Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою, є всі 
необхідні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.М. Козлюк 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області

2 0__ 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.

І Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1 За

(посада, підпис)


