
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

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

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

телефаксу, адреса електронної пошти;
ФОП Рудик Олександр Леонтійович, СР 11205 виданий Острозьким МРВ УМВС України в 
Рівненській області 7 жовтня 1996 року, село Садки, Острозького р-н Рівненської обл. 
ІПН 2499511356, тел 0982935900
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 замовника по Україні_________________

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______договір відсутній_________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _не проводиться___

(дата проведення аудиту)

Я, Рудик_____________Олександр_____________Леонтійович____________ ,
(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;

роботилцо виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в траншеях . котлованах; земляні 
роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; 
роботи верхолазні, зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
зварювальним апаратом марки АС Arc (ВХ1-315-2) 2018р. країна виробник - Китай , кількість 
робочих місць 9, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм (1-зварювальник, 3- 
роботи на висоті). Будівель на яких існує підвищений ризик винекнення травм -  немає.

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, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів)



Інші відомості:

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві- директор Рудик О.Л. ( наказ №20/011 від 2018 року).

(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)

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” У правління 
Держпраці:

- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №159 від
08.12.2017 року);
- ДБН А.3.2.2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”, “Правила охорони праціпід час роботи з інструметом та пристроями”, “Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті” (протокол №159/6 від 04.12.2017 року);
- “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”. “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
(протокол №182 від 30.11.2018 року);
- "‘Законодавчих актів з озорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (протокол №169 від 16.11.2018 року):

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці під час 
виконання робіт,що виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазних робіт, земляних 
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій та робіт в траншеях , котлованах, зварювальних робіт (наказ №20/011 від 2018 
року) -  виконавець робіт Власюк Анатолій Іванович.

(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)

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:
- “Законодавчих актів з озорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (протокол №169 від 16.11.2018 року);
- “Правила охорони пратті пі тт час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”, “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
(протокол №182 від 30.11.2018 року);
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації 
електрозахисних засобів”!протокол №166, посвідчення №5492-166-18 видане 08.11.2018 року,
4-а гр. до 1000 В).

Інженер з охорони праці -  П іу н є в и ч  Сергій Олександрович (наказ про службу охорони праці 
№01/оп від 28.11.2018 року).
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)
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління 
Держпраці:



- Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правові акти до нього (протокол №69 від 
22.12.2016 року);
- “Правила охорони праці під час роботи з інструметом та пристроями”. “Правила 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 №169/6 від 19.12.2016 року);
- “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”. “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
(протокол №182 від 30.11.2018 року);

- “Законодавчих актів з озорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (протокол №169 від 16.11.2018 року);
- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “ Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів ”, “ Правила улаштування електроустановок ”, “ Правила експлуатації 
електрозахисних засобів’їпротокол №104, посвідчення №5080-169/а-16 видане 19.12.2016 року.
4-а гр. до 1000 В).

Розроблено та затверджено наказом:
-“Положення про службу охорони праці ФОП Рудик О.Л (наказ №01/оп від 28.11.2018 року); 
-“Положення про систему управління охороною праці ФОП Рудик О.Л. (наказ №02/оп від 28.11.2018 
року);
-“Положення про про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ФОП Рудик О.Л. (наказ №07/оп від 28.11.2018 року);
- “Положення про медичний огляд працівників певних категорій ФОП Р удик О.Л. (наказ №03/оп від

28.11.2018 року);
- “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту ФОП Рудик О.Л. (наказ №04/оп від 28.11.2018 року);
- “Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою ФОП Рудик 
О.Л. (наказ №05/оп від 28.11.2018 року);
- “Положення про розробку інструкцій з охорони праці ФОП Рудик О.Л. (наказ №06/оп від
28.11.2018 року);

Наказом №17/оп від 29.11.2018 року затверджено інструкції з охорони праці, які застосовуються в 
ФОП Рдик О.Л. для професій і посад та при виконанні певних вилів робіт.

Наказом №11/оп від 29.11.2018 року створено постійно діючу комісію по перевірні знань з питань
охорони праці. Склад комісії: Голова комісії____ - Директор________- Рудик О.Л.
_____________________________ Члени комісії - Інженер з О.П. - Шуневич С.О.

- Механік - Власюк А.І.
_____ Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, пройшли перевірку знань з
питань охорони праці. Записи про проведення інструктажів з охорони праці робляться у відповідних 
Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
_____ Працівники, що зайняті на роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботах в
траншеях та котлованах, земляних роботах, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій, роботах верхолазних та на зварювальних роботах забезпечені 
засобами індивідуального захисту. Нормативно-правовими актами з охорони пратті пратті вники 
забезпечені в повному обсязі.

Працівники, що зайняті на роботах забезпечені 313, а саме; маска, костюм х/б, рукавиці, 
спецвзуття, каска захисна, пояс запобіжний, шланговий противогаз, страхувальна мотузка.
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Управл Цержпраці у Рівненській області
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