
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця

Фізична особа-підприємець Мальований Руслан Орестович

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Рівне, вул. С .Скляренка, 13, код ІПН 2258402973 тел. (0362) 40-04-85

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону
__________________ Рівненська обл.. м. Рівне, с. Городок, вул. Залізнична 1а_______________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»________________

найменування страхової компанії,

Страховий поліс серії 1788 № 34-ПН від 22.11.2018 р.. строк дії: з 30.11.2018 р. по 29.11.2019
£ _____________________________________________________________ 7________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.

Кількість робочих місць 3, в тому числі на яких існує підвищений ризик виробничих 
травм -  3.

Я,_______ Мальований_______ Руслан_______ Орестович_____________________________
(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 _____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Об'єкт знаходиться за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, с. Городок, вул. Залізнична 1а

Інші відомості:

У ФОП Мальований Р.О. наказом № 45/1 від 16.04.2018 р. за організацію проведення 
робіт на висоті призначено Першогубу Леонтія Васильовича який пройшов навчання та 
перевірку знань Держпраці ДП РЕТЦ, Закону України «Про хорону праці» та нормативно- 
правових аків до нього (посвідчення №4744-157-16 від 02.12.2016 р.), «Правил ТБ та ПС при 
експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій», «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Правил охорони праці під час виконання робіт



на висоті», «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями» (посвідчення № 30-2- 
17 від 12.01.2017 р.), посвідчення з електробезпеки № 617-45 від 26.02.2007 р.

У ФОП Мальований Р.О. створено службу охорони праці. Функції служби охорони 
праці, згідно наказу підприємства № 31/1 від 01.12.2017 р., покладено на інженера з охорони 
праці Гичуна Максима Дмитровича, який пройшов навчання та перевірку знань Держпраці ДП 
РЕТЦ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правил експлуатації електрозахисних засобів, 
Правил улаштування електроустановок (III група допуску, Протокол №194 від 20.12.2018 р.), 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових аків до нього (посвідчення 
№4458-146-17), «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що праюють під 
тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів (посвідчення № 5304-170- 
17), «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об'єктах», «Правил ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (посвідчення № 4601-319-17).

У ФОП Мальований Р.О. розроблено, затверджено та введено в дію:

Згідно наказу № 31/1 від 01.12.2017 р. «Про призначення відповідальної особи з питань 
охорони праці», згідно наказу №13 від 01.07.2017 р. затверджено «Положення про проведення 
навчання та перевірки знань з охорони праці», згідно наказу № 18 від 01.07.2017р затверджено 
інструкції з охорони праці та перелік інструкцій, згідно наказу № 18/1 від 01.07.2017 р. 
затверджено «Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами 
захисту».

У ФОП Мальований Р.О. є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації нарядів-допусків 
на проведення робіт з підвищеною небезпекою, Журнал реєстрації вступного інструктажу, 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал реєстрації 
з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.

У ФОП Мальований Р.О. наказом № 31 від 25.11.2017 р. створено діючу комісію для 
навчання та перевірки знань з з питань охорони праці, в складі: Голови комісії: Мальований 
Руслан Орестович, який пройшов навчання та перевірку знань Держпраці ДП РЕТЦ, Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових аків до нього (посвідчення №2806-102- 
17), «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об'єктах», «Правил ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» (посвідчення 
№ 2789-192-17). Членів комісії:

- інженера з охорони праці Гичуна Максима Дмитровича, який пройшов навчання та 
перевірку знань Держпраці ДП РЕТЦ Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових аків до нього (посвідчення №4458-146-17), «Правил безпеки систем газопостачання» 
та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, 
що праюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів 
(посвідчення № 5304-170-17), «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Правил ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і 
автозаправних станцій», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(посвідчення № 4601-319-17);



- Першогубу Леонтія Васильовича, який пройшов навчання та перевірку знань 
Держпраці ДП РЕТЦ, Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових аків до 
нього (посвідчення №4744-157-16), посвідчення з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів та правил устаткування електроустановок і правил експлуатації 
електрозахисних засобів № 617-45, «Правил ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і 
автозаправних станцій», «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями» (посвідчення № 30-2-17).

У ФОП Мальований Р.О. створено нормативно-правову та матеріально-технічну базу 
навчально-методичного забезпечення: Закон України «Про охорону праці», Правил
улаштування електроустановок, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил експлуатації 
електрозахисних засобів, Правил ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій, 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Працівники підприємства забезпечені засобами захисту (запобіжні пояси, протигази,

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.".
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