
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 Фізична особа -  підприємець Ліснічук Олександр________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Васильович паспорт серії МЮ №114721. виданий Млинівським РВ УМВС України у_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Рівненській області 22.01.2007р..зареєстрований за адресою: Рівненська обл., Млинівський р-
телефаксу, адреса електронної пошти;

н., с. Смордва, вул. Тугор. буд. 36. реєстраційний номер облікової карти платника податків 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

3301508836. телефон +380960032707.________ ___________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

адреса електронної пошти: mluteh@gmail.com_______________________________________ _
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На об’єктах замовника згінно з укладеними договорами на території Млинівського району 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Рівненської області. України_____________ .___________________________________________ _
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не укладався__________________________________________________________________________

(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. Ліснічук Олександр Васильович_______________________________
(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 (в редакції
постанови КМУ від 07.02.2018р. №48)__________________________________ __

(найменування виду робіт
2)  Роботи верхолазніїп. 14 додатку 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від
07.02.2018р . №48),_______________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:mluteh@gmail.com


устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
травм -  2..__________________________________________________ '_____

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Ліснічук Олександр Васильович відповідальний за дотримання вимог
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і поклав на себе виконання 
функцій служби охорони праці, який пройшов навчання та перевірку знань:

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол № 2 від 20.01.2017 року та видане посвідчення № 42-2-17, видане ДП «Рівненський 
ЕТИ» Держпрапі.

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» протокол № 153 від
29.11.2016 року та видане посвідчення № 4671-153-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» 
Держпрапі.

- На У-гр.. з електробезпеки, протокол № 190 від 13.12.2018 року та видане 
посвідчення № 4385-143-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпрапі.

Носальський Олег Миколайович -  Головний інженер відповідальна особа за 
виконання робіт підвищеної небезпеки наказ № 3 від 03.09,2018 року, який пройшов 
навчання та перевірку знань:

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол № 146 від 18,11.2016 року та видане посвідчення № 4455-146-16, видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпрапі.

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» протокол № 153 від
29.11.2016 року та видане посвідчення № 4672-153-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» 
Держпрапі.

- На У-гр.. з електробезпеки, протокол № 190 від 13.12.2018 року та видане 
посвідчення № 4384-143-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпрапі.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Служба з охорони праці не створювалась._______________________________________________
Розроблено та затверджено наказом № 1 від 03.01.2019 року - Положення про навчання з 
питань охорони праці працівників.

Наказом № 4 від 03.01.2019 року затверджено та введено в дію інструкції з охорони 
праці по професіям та по видам робіт: Інструкція №1 з ОП під час виконання 
електромонтажних робіт у діючих електроустановках, інструкція №2 з ОП під час 
спорудження повітряних ліній електропередач, Інструкція №3 з ОП для електромонтажника. 
Інструкція №4 з ОП під час виконання робіт ручним електроінструментом. Інструкція №5 з 
ОП при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страховальних засобів. 
Інструкція №6 з ОП під час виконання електромонтажних робіт на висоті. Інструкція №7 зі



звмьнення потерпшого від дії електричного струму та з надання практичної долікарської 
допомоги.

Наказом № 5 від 03.01.2019 року створено постійно діючу комісію по перевірці знань 
з охорони праці, електробезпеки. Працівники у встановлені терміни проходять інструктажі, 
навчання та перевірку

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
знань з охорони праці, наявна проектна та експлуатаційна документація. Працівники які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені спецодягом, спепвзуттям та 
інтими засобами індивідуального захисту (згідно особистих карт обліку), а також: 
працівники які виконують роботи на висоті та верхолазні роботи, забезпеченні засобами 
захисту віл паління з висотиізапобіжні пояси). Наявна необхідна нормативно-правова та 
матеріально-технічна

інструктажу з питань охоронннігаіці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
база, навчально-методичне забезпечення.
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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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