
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Фізична особа - підприємець Демченко Володимир 
Миколайович, паспорт серії НВ № 491003, виданий Полонським РВ УМВС України в 
Хмельницькій області 13 травня 2008р., місце проживання: Рівненська область, м.Рівне, 
вул.П.Куліша, будинок 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 
3359514539 .

Юридична адреса:33018. Рівненська область, місто Рівне, вул.П.Куліша, будинок 23.
КВЕД- 77.32 "Надання в аренду будівельних машин і устаткування".
Тел. (068) 0444826.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - об'єкти замовника у Рівненській 
області та на території України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової 
компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) -  відсутній.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Демченко Володимир Миколайович, 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, устатковання підвищеної небезпеки:

експлуатація технологічних транспортних засобів:
-  міні екскаватор гусеничний йСВ 8052, заводський номер 8 ІР  080503Е0803412, 2003 

року випуску, завод виготовлювач йСВ Німеччина; і

-  екскаватор БОРЕКС - 2206, заводський номер 198780, 2007 року випуску, країна 
виробник - Республіка Білорусь.

Кількість робочих місць - 2, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 2_. У ФОП Демченка В.М., згідно з Довором оренди № 02-12/19 від 02.12.2019р. з ПрАТ 
“ДЕРЕВІЙ”, є в тимчасовому користуванні нежитлові приміщення загальною площею 200,0 
кв.м та відкриті площадки для стоянки автотранспорту, будівельної техніки та механізмів, 
загальна площа яких складає - 400,0 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 60.

Інші відомості:
Фізична особа-підприємець Демченко Володимир Миколайович, відповідальний за дотримання 

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання вТОВ “НВФ 
“ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” № 24-3-19 протокол від 17.05.2019 № З Закон України "Про охорону праці"та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 24-3-6-19 та протокол від 17.05.2019р.

У ФОП Демченка В.М. створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 
згідно наказу ФОП Демченка В.М. №2-ОП від 12.12.2019р., покладено на інженера з охорони 
праці Мельника Анатолія Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ 
Управління Держпраці у Рівненській області з Закону України "Про охорону праці" та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення №578-18-19 протокол від 22.02.19 №18.

Наказом №17-ОП від 14.12.2019р. у ФОП Демченко В.М. механіка Швидкого Р.М. 
призначено відповідальним працівником за технічний стан та безпечне проведення робіт за 
допомогою технологічних транспортних засобів (екскаваторів).

Проведена відомча реєстрація міні екскаватора гусеничного ОСВ 8052 та екскаватора БОРЕКС 
- 2206, про що видані свідоцтва Серія ЕЕ №013878 і Серія ІС №021009 та просвоєно реєстраційні 
номери 37233ВК і 35423ВК , є в наявності інструкції з експлуатації та охорони праці.

У ФОП Демченка Володимира Миколайовича розроблено, затверджено та введено в 
дію: згідно наказу №11-ОП від 14.12.2019р., інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт; згідно наказу №10-ОП від 14.12.2019р., посадові інструкції; згідно наказу №2- 
ОП від 12.12.2019р., Положення про службу охорони праці; згідно наказу № 5-ОП від 
12.12.2019р.,Положення про видачу та оформлення наряд-допуску; згідно наказу №1-ОП від 
12.12.2019р., Положення про систему управління охороною праці;*‘згідно наказу №3-ОП від 
12.12.2019р., Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці. Програма вступного інструктажу.

У ФОП Демченка Володимира Миколайовича, наказом №8-ОП від 14.12.2019р. 
створено комісію для перевірки знань з питань охорони праці у працівників в складі: Голова 
комісії - фізична особа-підприємець Дамченко Володимир Миколайович (посвідчення ТОВ 
“НВФ “ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” № 24-3-19 протокол від 17.05.2019 № З Закон України "Про 
охорону праці"та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 24-3-6-19 та протокол 
від 17.05.2019р. № З-б "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями".



"Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБН А .3.2-2-2009 "Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві", “Правил ОП під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” , “Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт” , “Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”.

Члени комісії - механік Швидкий Ростислав Миколайович (посвідчення Рівненського 
ЕТЦ № 2382-88-17 протокол від 30.06.2017 № 88 Закон України "Про охорону праці"та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 2382-88/6-17 та протокол від 26.06.217р. 
№88/6 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пpиcтpoями'^ "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті", ДБН А .3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці, 
посвідчення №578-18/6-19 та протокол від 18.02.2019 №18/6 Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві"), посвідчення №2870-70/1-18 та протокол від 04.07.2018 №70/1 
“Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”, “Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт” , 
“Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” 
та інженер з охорони праці Мельник Анатолій Олександрович (посвідчення: Рівненського ЕТЦ 
№ 578-18-19 протокол від 22.02.2019 №18 Закон України "Про охорону праці"та нормативно- 
правових актів до нього, посвідчення №578-18/6-19 та протокол від ;18.02.2019 №18/6 
"Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті", ДБН А .3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві"), посвідчення №578-18/в-19 та протокол 
від 22.02.2019 №18/в “Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” , “Правил ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” , “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках” . І

Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки, 
згідно наказу № 5-ОП від 24.06.2019 року, є механік Швидкий В.М. (

У ФОП Демченка Володимира Миколайовича є в наявності та ведуться: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з іохорони праці на 
підприємстві; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку 
робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; 
Журнал обліку та зберігання засобів захисту, розроблені інструкції з охорони праці.

ФОП Демченко В.М. забезпечений експлуатаційною документацією в повному обсязі.
: Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання й перевірку 

знань з питань охорони праці в комісії ФОП Демченко В.М. Протокол № 1-ОП від 19.12.2019р., 
пройшли медичний огляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям, головними уборами і 313, а 
саме: захисними касками, сигнальними жилетами, рукавицями.

З працівниками ФОП Демченко В.М. проводяться інструктажі з охорони праці (вступні, первинні, 
повторні, цільові).

В ФОП Демченка В.М. наявні необхідні нормативні документи, що регламентують 
виконання робіт з пі,5§:и :^^^р :і^безпеки  та експлуатацію техн9'Логічних транспортних засобів.

Фізична В.М. Демченко

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у Управлінні Держпраці
______________ 20___р. №____ .
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