
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Фізична особа -  підприємець Юрим 
Олександр Миколайович,

паспорт СР 343476 виданий Костопільським РВ УМВС України в 
Рівненській області 19.02.1998,

проживає:35040,вул.Шевченка ,будинок 5, с.Злазне, Костопільський 
район. Рівненська область;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2766608733: 
номер телефону: моб.+38(067)3644998.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 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;

Цех з обробки природного каменю, що знаходиться за адресою: вул. 
Цитин,33, с.Злане, Костопільський район. 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: немає.

(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, Юрим Олександр Миколайович, фізична особа-підприємець,
(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: розпилювання блоків природного каменю (п.13 додатку 6 до 
Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та експлуатація технологічного обладнання-з переробки природного каменю 
(п.2 додатку 7 до Порядку):
- верстат повздовжньо-розрізний однопильний РВ00338, зав. № б/н, інв. №1, 
2009 рік, Україна;
- верстат повздовжньо-розрізний РВ00339, зав. № б/н, інв. №2, 2016 рік, 
Україна;
- верстат розрізний РВ00334, зав.№ б/н, інв. №3, 2018 рік, Україна;
- верстат окантовочний РВ00340, зав.№ б/н, інв. №4, 2009 рік, Україна;



- верстат для шліфування кам’яних плит, РВ00401, зав. № б/н, інв. №5, 2009 рік, 
Україна;
- верстат для шліфування кам’яних плит, РВ00402, зав. № б/н, інв. №6, 2009 рік, 
Україна;
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,
з робочих МІСЦЬ, у тому ЧИСЛІ З -  на яких існує підвигцений ризик виникнення 
травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
1 будівля, в якій знаходиться цех з обробки природного каменю і складське 
приміпіення.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ відомості:
- наказом №12 від 11.06.2019 відповідальним за стан охорони праці 

призначено Юрим Олександр Миколайович -  інженера з охорони праці;
- наказом №13 від 11.06.2019 відповідальним за справний стан та 

безпечну експлуатацію виробничого обладання з переробки природного 
каменю призначено фізичну особу-підприємця Юрим Олександр Миколайович.

Наказом №11 від 13.06.2019 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників. Голова комісії: Юрим Олександр Миколайович -  
фізична особа -  підприємець (посвідчення №2717-93-19, протокол від 
12.07.2019 №93, посвідчення №3583-247-19, протокол від 23.09.2019 №247).

Члени комісії: Юрим Сергій Миколайович -  інженер (посвідчення №821- 
32-19, протокол від 29.11.2019 №32).

Нагорний Олександр Євгенович -  енергетик (посвідчення №6261-186-18, 
протокол від 07.12.2018 №186).

ФОН Юрим.О.М. розроблене та наказом №2 від 10.06.2019 затверджене 
«Положення про систему управління охороною праці».

ФОН Юрим.О.М. розроблене та наказом №3 від 10.06.2019 затверджене 
«Положенн про службу охорони праці».
ФОН Юрим.О.М. розроблене та наказом №4 від 10.06.2019 затверджене 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
ФОП Юрим.О.М. розроблене та наказом №5 від 10.06.2019 затверджене 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці».

ФОП Юрим.О.М. розроблене та наказом №6 від10.06.2019 про
затвердження Правил внутрішнього розпорядку для робітників і службовців.

ФОП Юрим.О.М. розроблене та наказом №7 від 11.06.2019 затверджене 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

ФОП Юрим.О.М. розроблена та наказом №8 від 11.06.2019 затверджена 
«Програма щорічного навчання з охорони праці».

ФОП Юрим.О.М. розроблена та наказом №9 від 11.06.2019 затверджена 
«Програма вступного інструктажу з охорони праці».

Наказом №10 від 11.06.2019 затверджені переліку інструкції з охорони 
праці, що діють у ФОП Юрим.О.М.:



-Інструкція з охорони праці №2 для слюсара ремонтника.
- Інструкція з охорони праці №5 для виконання робіт ручними 

інструментами та пристроями.
- Інструкція з охорони праці №7 для виконання робіт на фрезерних 

верстатах по обробці каменю.
- Інструкція з охорони праці №8 для виконання робіт на шліфувальних 

верстатах по обробці каменю.
- Інструкція з охорони праці №9 для працівників І групи з 

електробезпеки.
- Інструкція з охорони праці №10 для працівника з обробки каменю. 
-Інструкція з охорони праці №13 надання першої долікарської допомоги. 
Журнал з реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з питань

охорони праці на робочому місці наявний. Інструктажі (вступний, первинний, 
повторний), а також щорічне спеціальне навчання з працівниками проводяться 
у терміни, визначені нормативно-правовими актами з питань охорони праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці.

На технологічне обладнання з обробки природного каменю наявні 
паспорти, а також інструкції щодо їх експлуатації.

експлуатаційної документації,
Працівники ФОП Юрим О.М. забезпечені спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
та норм, встановлених законодавством (костюми, захисні окуляри, шкіряні 
черевики, рукавички).

засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони

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

(підпис)
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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) мащин, механГзмів, 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}


