
Додаток 8 
До Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України

від 7 лютого 2018р  №48)
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування фізичної особи — підприємця: Дудка Володимир
Володимирович
Серія і номер паспорта, ким і коли виданий: АВ 138218,виданий Ленінським 
РВ УМВС України в Вінницькій обл., 8 червня 2000р.
Місце проживання: ЗЗОІб.Рівненська обл.,м.Рівне,вул.Р.Шухевича,2/342 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2677214995 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 0673600907 
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 33017, Рівненська 
обл.,м.Рівне, вул.Курчатова, 34,

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

Я, Дудка Володимир Володимирович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Зварювальні роботи

Кількість робочих місць 
виникнення травм — 1

5 , в тому числі на які є підвищений ризик

Підприємство має -1  офісне приміщення
- 1 виробниче приміщення

Інші відомості:
Під час роботи використовується:

- зварювальне обладнання типу:
- Зварювальний напівавтомат ПДГ- 216 Є, виробництва Україна, який 

пройшов перевірку на опір ізоляції та випробування під̂ ’ищеною 
напругою (проведено електротехнічною лабораторією ТОВ 
«Рівнетехсервіс»)



в  ФОП Дудки В.В. наказом № 15-ОП від 25.11.2019р. створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Горчак О.В. Наказом № 2 від 01.08.2019р. затверджено 
положення про службу охорони праці, положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві, положення про порядок проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці».
Інформація про інструкції:

В ФОП Дудки В.В. розроблені та затверджені наказом керівника 
підприємства інструкції для відповідальних осіб:
- особи відповідальної за безпечну експлуатацію та справний технічний стан 

електрозварювального обладнання;
- особи відповідальної за електрогосподарство.
- На підприємстві наказом № 3-ОП від 02.08.2019р. затверджено інструкцію з 

охорони праці № 21 для електрозварника ручного зварювання.
На підприємстві заведені: журнал реєстрації вступного інструктажу та 

реєстрації інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал 
перевірки, огляду та обліку 313.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці:

В ФОП Дудки В.В., електрозварювальник, який допускається до 
заявленого виду робіт пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з 
безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани-графіки проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці. (Протокол № З від 
25.11.2019року) Працівник має відповідну кваліфікацію, медичний огляд та 
психофізіологічну експертизу, висновки - позитивні.

На підприємстві згідно наказу № 19 від 26.11.2019р. призначено 
відповідальною особою за справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання механіка Ружицького Р.І.

На підприємстві згідно наказу № 16 від 25.11.2019р. призначено особу 
відповідальну за електрогосподарство -  Дудку В.В.

Відповідно до наказу за № 17-ОП від 25.11.2019р. створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: ФОП Дудка Володимир Володимирович 
Члени комісії:
- Механік -  Ружицький Руслан Іванович
- інженер з охорони праці -  Горчак Олександр В Вячеславович

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - ФОП Дудка Володимир Володимирович перевірка знань з 
охорони праці, посвідчення № 330-14-19 від 16.08.2019р. виданий «Науково -  
виробнича фірма Оазис Технолоджі», № 330-14-а-19 від 22.11.2019р., IV група 
допуску з електробезпеки. Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями № 330-14-6-19 від 16.08.2019р .



Члени комісії:
Механік -  Ружицький Руслам Іванович , перевірка знань з охорони праці, 
посвідчення № 455-18-19 від 20.09.2019р. виданий «Науково -  виробнича фірма 
Оазис Технолоджі», № 455-18-а-19 від 20.09.2019р., III група допуску з 
електробезпеки. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями № 455-18-6-19 від 20.09.2019р.
Інженер з охорони праці - Горчак Олександр Вячеславович, перевірка знань з 

охорони праці, посвідчення № 3400-104-18 від 10.08.2018р. виданий 
Рівненським ЕТЦ, посвідчення № 2521-87-19 від 20.06.2019р., IV група допуску 
з електробезпеки. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями № 3400-104/6-18 від 06.08.2018р.
Експлуатаційна документація:
В ФОП Дудка В.В. на даний зварювальний напівавтомат ПДГ- 216 Є є наявна 
вся експлуатаційна документація відповідно до вимог нормативно правових 
актів з охорони праці.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:

В ФОП Дудки В.В., електрозварник, який працює з небезпечними 
умовами праці, згідно наказу № 20 від 26.11.2019р. забезпечений спецодягом, 
спецвзуттям (костюм брезентовий, черевики шкіряні) та засобами 
індивідуального захисту (каска, щиток захисний ,рукавиці-краги) відповідно 
до особистої картки обліку та згідно «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
місці».
ФОП Дудка В.В. забезпечений нормативно-правовою та матеріально- 
технічною базою в повному обсязі

_________ Дудка В.В.
Угі' !жпрзці у Рівненській області

^^ОВАНО '

Декларація зареєстрована у журналі 
Територіальному органі Держпраці__

обліку суб'єктів господарювання
_____________20__р

У

№

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, устаткування 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)


