
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕНЬ
КУШНІР ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ. ___________________________________

(для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт серії СР № 341056, виданий Рівненським МУ УМВС України в
Рівненській області 05 лютого 1998 року.________________________________
Місце проживання: 35301, Рівненська область. Рівненський район, с. Шпанів,
вул. Вереснева, буд. 7А._______________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових 
платежів: 2205404215,_________________________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел. (067)3606350, kushnir.o@ukr.net __________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________м. Рівне та Рівненська область____________________
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
У ФОП Кушніра О.Є. на даний час відсутні об’єкти підвищеної небезпеки, тому 
договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
ві лтпко дування наслідків можливої шкоди на даний момент не
укладався.____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Добровільний аудит з охорони праці у ФОП не проводився._________

(дата проведення аудиту)

Я, Кушнір Олександр Євгенович_____________________________
(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: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра без отримання 
відповідного дозволу на території України._______________________________

(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 місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  9 місць.___________________________________________

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

mailto:kushnir.o@ukr.net


Кількість будівель і споруд -  0, виробничих об’єктів - 1.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

2

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Ветров Валерій Євдокимович, відповідальний за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки. У фізичної особи-підприємця Кушніра О.Є. створено службу охорони 
праці. Функції служби охорони прані, згідно наказу № 1-17/12-ОП від 
17.12.2018р., покладено на інженера з охорони праці Ветрова Валерія 
Євдокимовича. який пройшов навчання та перевірку знань з Закону України 
“Про охорону прані” та нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
"Рівненський Експертно-Технічний центр" посвідчення № 1030-36-16 від 
07.04.2016р ._________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом № 13-18/12 від 18.12.2018р., розроблені та введені дію: "Положення
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

про систему управління охороною прані". "Положення про видачу наряд- 
допусків". "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту". 
"Положення про енергетичну службу", "Положення про службу охорони праці», 
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", "Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці" з додатками

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 2-18/12-ОП від 
18.12.2018р., інструкції з охорони праці для працівників що виконують заявлені 
роботи._____________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

У ФОП Кушніра О.Є. є в наявності та ведуться: Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту; Журнал вступного інструктажу з питань охорони 
праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці; Журнал обліку робіт що виконуються за нарядами і розпорядженнями; 
Журнал приймання та огляду риштувань та помосту; Журнал обліку видачі та 
повернення засобів захисту; Журнали протоколів перевірки знань (для ІТП та 
робітників); Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної та техногенної 
безпеки; Журнал обліку вогнегасників на об’єкті; Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві; Журнал видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; Журнал 
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві: Журнал 
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, таблички і знаки 
безпеки.

У фізичної особи-підприємця Кушніра Олександра Євгеновича наказом № 
2-17/12-ОП від 17,12.2018р., створена комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці у складі:
Голова комісії: Скібчик В.І, -  головний інженер.
Члени комісії: Остапюк В.Ю. -  головний механік;
____________ Ветров В.Є. -  інженер з охорони праці.

Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з Закону України “Про 
охорону праці ” та нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
"Рівненський Експертно-Технічний центр":

- Скібчик Володимир Іванович, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
Закону України "Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього 
(протокол № 36 від 07.04.2016р., посвідчення № 1029-36-16), навчання і



з
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями". "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті". 7ІБН 
А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві", (протокол № 36-6 від 04.04.2016р.. посвідчення № 1029- 
26/6-16'). пройшов навчання і виявив потрібні знання "Правил безпеки систем 
газопостачаннята". "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском". НА що встановлюють вимоги до балонів, (протокол № 
36-в від 07.04.2016р.. посвідчення № 1029-26/в-16), допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В в якості адміністративно-технічного 
працівника (посвідчення № 1029-36/а-16 від 04.04,2016р.. рішенням комісії 
присвоєна IV група з електробезпеки, від 04.04.2016 р.), пройшов навчання і 
виявив потрібні знання "Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів. підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання". "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт", "Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках", (протокол № 62 від 21.06.2018р.. посвідчення № 
2039-62- 18).

- Остапюк Василь Юрійович, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
Закону України "Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього 
(протокол № 36/1 від 11.04.2016р., посвідчення № 1031-36-16), навчання і 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБН 
А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві", (протокол № 36-6 від 04.04.2016р.. посвідчення № 1031- 
36/6-16), пройшов навчання і виявив потрібні знання "Правил безпеки систем 
газопостачаннята", "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском", НА що встановлюють вимоги до балонів, (протокол № 
36-в від 07.04.2016р., посвідчення № 1031-36/в-16), допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В в якості адміністративно-технічного 
працівника (посвідчення № 3768-103 від 28.08.2013р.. рішенням комісії 
присвоєна IV група з електробезпеки, протокол № 175 від 28.11.2018р.), 
пройшов навчання і виявив потрібні знання "Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання", "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт", "Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках", (протокол № 62 від 21,06.2018р., посвідчення № 
2041-62- 18), пройшов навчання і виявив потрібні знання "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів" (протокол № 138 від 11.11,2016р.).

- Ветров Валерій Євдокимович, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
Закону України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього 
(протокол № 36 від 07.04.2016р., посвідчення № 1030-36-16), навчання і 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями". "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБН 
А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві", (протокол № 36-6 від 04.04.2016р„ посвідчення № 1030- 
36/6-16), навчання і перевірку знань з "Правил безпеки систем газопостачання" 
та правил виконання газонебезпечних робіт, "Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском". НА що встановлюють вимоги 
до балонів, "ПББЕ вантажопідіймальних кранів". "ПББЕ парових та водогрійних 
котлів". "ПББЕ підйомників". "ПББЕ ліфтів", (протокол № 36-в від 07.04.2016р ., 
посвідчення № ЮЗО-Зб/в-16), навчання і перевірку знань "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів", (протокол № 109 від 23.09.2016р.,



посвідчення № 3208-109-16), та допущений_____ до_____роботи_____в
електроустановках напругою до 1000В в якості інспектувальної особи 
(посвідчення № 1569-55-16 від 12.05.2016р.. рішенням комісії присвоєна IV 
група з електробезпеки 31.08.2016р.), пройшов навчання і виявив потрібні 
знання "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", "Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт", "Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" (протокол № 62 від 
21.06.2018р., посвідчення № 2046-62-18).

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону 
України "Про охорону праці"), пройшли періодичні медичні огляди та визнані 
придатними до виконання робіт за професіями.

Робітники, які виконують заявлені роботи, пройшли щорічну перевірку 
знань безпечних методів виконання робіт в об’ємі вілповілних інструкцій з 
охорони праці комісією (протокол № 2-18/12-18 від 18,12, 18р.), та згідно з 
наказом № 2-19/12-ОП від 19.12.2018р., допущені до їх виконання.

Робітники, які виконують заявлені роботи, пройшли щорічну перевірку 
знань з електробезпеки на II групу допуску до 1000В (протокол № 1-18/12-18 від 
18.12.18р.), та згідно з наказом № 1-19/12-ОП від 19.12.2018р., допущені до 
роботи з ручним електрифікованим інструментом.

Наказом ФОП Кушніра О.Є. № 3-18/12-ОП від 18.12.2018р., виконавця 
робіт Волошина Анатолія Кириловича призначено відповідальною особою за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті, який пройшов навчання і 
виявив потрібні знання Закону України "Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього (протокол № 105 від 17.08.2017р., посвідчення № 2910- 
105-17), навчання і перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті", ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві", (протокол № 105-6 від 14.08.2017р., 
посвідчення № 2910-105/6-17), пройшов навчання і виявив потрібні знання 
"Правил будови і безпечної експлуатаці\ посудин, що працюють під тиском", 
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В в якості 
адміністративно-технічного працівника (посвідчення № 2910-105-17 від
17.08.2017р., рішенням комісії присвоєна IV група з електробезпеки, протокол 
№ 117 від 29.08.2018р.), пройшов навчання і виявив потрібні знання "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання", "Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт". "Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках", (протокол № 62 від 21.06.2018 р„ 
посвідчення № 2039-62- 18),

У ФОП Кушніра О.Є. наказом № 14-18/12-ОП від 18.12.18р.,
відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки призначено головного інженера Скібчика Володимира Івановича. На 
даний час у ФОП Кушніра О.Є. відсутні роботи потребуючі наряд-допуск.

Наказом ФОП Кушніра О.Є. № 9-18/12-ОП від 18.12.2018р„ призначено 
відповідальну особу за видачу засобів індивідуального захисту виконавця робіт 
Волошина Анатолія Кириловича а відповідальність за безоплатне забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та 
спеціальним взуттям покладено на ФОП Кушніра О.Є.

У ФОП Кушніра О.Є. є в наявності засоби інливілуального захисту від 
падіння працівників з висоти, які пройшли випробування в Рівненському ЕТП,
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та зареєстровані в " Журналі обліку та зберігання засобів захисту ", Захисні 
каски, огородження, знаки безпеки також наявні у ФОП.

Робітники зайняті на виконанні заявленого виду робіт проходять 
інструктажі з охорони праці на робочих місцях, про що робляться записи в 
журналах встановлених Форм.

ФОП Кушнір О.Є. має в своєму розпорядженні необхідну державну і 
відомчу нормативно-технічну літературу, відповідну технологічну 
документацію, матеріально-технічні та енергетичні ресурси, необхідні для 
проведення заявлених робіт.

Бібліотека ФОП Кушніра О.Є. містить актуалізовані екземпляри 
Технічних регламентів, нормативно-правові акти з охорони праці, стандарти та

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

К у ш н і р  О.Є.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ___ _______________ 20__ 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 ержпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО


