
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 Головко Вадим 
В о л о д имирович паспорт МЮ429471 виданий Костопільським РС УДМС України 
в Рівненській області 03.08.2016,

проживає: Рівненська область, Костопільський район,с.Головин, вул.
Л.Українки., будинок 11:

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2904218552 . 
телефон 0972187692,

(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:
35041, Рівненська область , Костопільський район , с.Головин, вул. Тракторна,!6(з)
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткованім 
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, Головко Вадим Володимирович, 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 (інвентарний 
номер 1, країна походження -  Україна, рік виготовлення -  2008); верстат для 
шліфовки кам’яних плит (інвентарний номер 4, країна походження -  Україна, рік 
виготовлення -  2010).
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,

2 робочих МІСЦЯ, у тому ЧИСЛІ 2 -  на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм



кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
і_будівля, В ЯКІЙ знаходиться цех з обробки природного каменю.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 2 від 01.03.2019 відповідальним за стан охорони праці 

призначено Головко Вадима Володимировича -  фізичну особу-підприємця;
Наказом № 2 від 01.03.2019 відповідальним за справний стан та безпечну 

експлуатацію виробничого обладання з переробки природного каменю призначено 
майстра цеху Головко А.В.

ФОН Головко В.В. розроблене та наказом №6 від 01.03.2019 затверджено 
«Програму вступного інструктажу»;

Наказом №11 від 01.03.2019 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників, в складі:

голова комісії - Головко Вадим Володимирович - фізична особа-підприємець 
(пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
(протокол від 15.03.2019 № 31, посвідчення№1077-31-19); «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на 
автотранспорті» (протокол від 11.03.2019 № 31/6, посвідчення№ 1077-31/6-19); 
«Правил охорони праці під час дроблення і сортування , збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів» (протокол від 15.03.2019 № 71, 
посвідчення№1139-71-19); «Правил безпеки системи газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, ш;о працює під тиском», «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (протокол від 15.03.2019 № 
31 /в, посвідчення№ 1077-31/в-19).

члени комісії - Головко Андрій Володимирович - майстер цеху (пройшов 
навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол від 
15.03.2019 № 31, посвідчення№1076-31-19); «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», ДБПА.3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислової безпеки в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» (протокол 
від 11.03.2019 № 31/6, посвідчення№1076-31/б-19); «Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування , збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів» (протокол від 15.03.2019 № 70, посвідчення№1138-70-19); «Правил 
безпеки системи газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».



«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках» (протокол від 15.03.2019 № 31/в, посвідчення№ 1076-31/в-19);

- Яковишин Володимир Сергійович -  страховий експерт з охорони праці 
Костопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України у Рівненській області (пройшов навчання і перевірку знань в 
обсязі типового тематичного плану і програми навчання посадових осіб і фахівців з 
питань охорони праці у відповідності до НПАОП 0.00-4.12-05 (Протокол від 
26.10.2018 №27 Посвідчення №711/27/2018,Федерація профспілкових організацій 
Чернігівської області Підприємство «Навчально-методичний центр» профспілок.; 
Фонд соціального страхування України (Протокол №26 від 26.10.2018 Посвідчення 
677/26/2018 ); «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
улаштування електроустановок», «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
( ДП «Рівненнський ЕТЦ» посвідчення №5965-174-18 від 22.11.2018, присвоєна IV 
група з електробезпеки до 1ОООВ)

ФОП Головко В.В. розроблене та наказом №4 від 01.03.2019 затверджене 
«Положення про систему управління охороною праці».

ФОП Головко В.В. розроблене та наказом №5 від 01.03.2019 затверджене 
«Положення про службу охорони праці».

ФОП Головко В.В. розроблене та наказом №8 від 01.03.2019 затверджене 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці».

ФОП Головко В.В. розроблене та наказом №12від 01.03.2019 затверджене 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

Наказом №3 від 01.03.2019 затверджено та введення в дію посадові 
інструкцій на посадових осіб , а саме:

- Посадова інструкція фізичної особи-підприємця;
- Посадова інструкція майстра цеху.
Наказом №7 від 01.03.2019 затверджено та введено в дію інструкцій з 

охорони праці, ш,о діють у ФОП Головко Вадима Володимировича:
- Інструкція з охорони праці №І для розпилювача каменю ;
- Інструкція з охорони праці № 2для шліфувальника-полірувальника виробів з 
каменю;
- Інструкція з охорони праці №3 з надання першої (долікарської) допомоги 
потерпілим при непіасних випадках на виробництві;
- Інструкція з охорони праці №4 при користуванні електропобутовими приладами 
на виробництві;
- Інструкція з охорони праці № 5 для працівників, які виконують роботи на 
електрообладнанні;
- Інструкція з охорони праці № 6 для осіб, які користуються вантажопідіймальними 
машинами, ш;о керуються з підлоги;



охорони праці №11 при роботі з ручними інструментами та 

охорони праці № 12 під час робіт з ручним пневматичним

- Інструкція з охорони праці №7 при виконанні вантажно-розвантажувальних 
робіт;
- Інструкція з охорони праці №8 під час робіт з ручними візками;
- Інструкція з охорони праці №9 з електробезпеки для І групи;
- Інструкція з охорони праці №10 при роботі з ручним електрифікованим 
інструментом;
- Інструкція з 
пристроями;
- Інструкція з 
інструментом;
- Інструкція з охорони праці №13 при роботах із застосуванням переносних драбин 
та драбинок;
- Інструкція з охорони праці №14 при роботі на свердлильних верстатах;
- Інструкція з охорони праці №15 під час виконання робіт на шліфувальних 
верстатах;
- Інструкція з охорони праці №16 при роботі на комп’ютері;
- Інструкція з охорони праці №17 під час роботи на копіювальних апаратах.
- Інструкція з охорони праці № 18 для стропальника
- Інструкція з охорони праці №19 під час виконання робіт на шліфувальних 
верстатах;
- Інструкція з охорони праці №20 для машиністів вантажопідіймальних кранів.

Журнал з реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці є в наявності. Вступний, первинний, повторний 
інструктажі, а також щорічне навчання та перевірка знань з питань охорони праці 
проводяться з працівниками у встановлені законодавством терміни.

ФОП Головко В.В. розроблені та наказом №9 від 01.03.2019 затвердженні 
тематичні плани і Програми та план-графіки навчання з питань охорони праці 
програми стажування для новоприйнятих працівників. Працівникам при прийомі 
на роботу і щорічно проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці з 
оформленням протоколів. При прийомі працівників на роботу з підвищеною 
небезпекою (або там де є потреба в професійному доборі) проводити стажування.
(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 
та інструкції з їх експлуатації.

експлуатаційної документації,

Працівники ФОП Головко В.В. забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог та норм, 
встановлених законодавством (костюми, захисні окуляри, шкіряні черевики, 
рукавички). Заведені особисті карти обліку спеціального одягу , спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту на працівників.

засобів індивідуального захисту.



праці.
Працівники забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони

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

(підпис)
Головко в.в.

(ініціали та прізвище)

« _  2019 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'ї
органі Держпраці 2 0 _  р. № Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
^  від. ^  2 0 ^ р ,

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом няпяр чті^у на обробку іЙрсоЙ&льних д а і Д ^ ^ езмю
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпйш та на 
експлуатацію (застосування) мащин, 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.

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


