
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

____________Кондратюк Валерій Павлович__________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

34705, Рівненська область, Крецький район, с. Новий Корець,______
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

вул. Молодіжна, буд.22,кв.9;РНОК1111:2440908177;тел0672955413,geratkv@ukr.net
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

37000, Рівненська область, Корецькйй район, с. Новий Корець,__
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

________вул. Б. Хмельницького, їв_____________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(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, фізична особа-підприємець Кондратюк Валерій Павлович_________
(прізвище, ім'я та по батькові 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:

- експлуатація ковальсько-пресового устатковання:

Прес гідравлічний, марка -  МА4129А, заводський №29158, країна_________________
(найменування мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , тип або марка (за наявності), 

виготовлення -  СРСР; рік виготовлення -  1978, виробник -  «Астраханський 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

завод ковальсько-пресового обладнання» ____________________________
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць - з, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1, 
виробничий цех знаходиться за адресою:
37000, Рівненська область, Корецькйй район, с. Новий Корець,вул. Б.Хмельницького. їв

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:geratkv@ukr.net


Інші відомості

Фізична особа-підприємець Кондратюк Валерій Павлович, згідно наказу
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

№3 від 25.11.2020 функції служби охорони праці покладено на Кондратюка В.П.. який пройшов 
за дотриманням врімог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Рівненський ЕТЦ» з наступних
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

нормативно-правових актів з охорони праці: Закон України «Про охорону праці» ('протокол 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

від 01.03.2019 №26, посвідчення №784-26-19: «Правил охорони праці під час ковальсько-пресових 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

робіт», «Правил охорони праці під час зварювання металів». «Правил охорони праці під час 

холодного оброблення металів». «Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками».

Функціонує система управління охорони праці згідно «Положення про систему управління 

охороною праці на підприємстві».

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 12 від 16.03.2019 року посадові 

інструкції керівників, відповідальних осіб та інструкції з охорони праці працівників, які будуть 

експлуатувати заявлене обладнання. Працівники забезпечені даними інструкціями.

Наказом № 13 та № 14 від 16.03.2019 року розроблені, затверджені та введені в дію наступні 

нормативні документи з питань охорони праці:

"Положення про систему управління охороною праці".

"Положення про с л у ж б у  ОХОРОНИ п р а ц і" .

"Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з 

додатками".

"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту".

"Положення про енергетичну службу".

"Положення про медичний огляд працівників певних категорій".

На підприємстві в наявності та ведуться:

Журнал реєстрації вступного інструктажу:

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:

Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;

Журнал видачі наряд-допусків;

Журнал технічного обслуговування і нагляду за виробничим обладнанням;

Журнал обліку та зберігання засобів захисту;

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту.



Наказом № 17 від 16,03.2019 року «Про затвердження інструкцій з охорони праці по професіях та 

видах робіт» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види 
робіт, серед яких:

№16 Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом.

№39 Правила охорони праці під час роботи на ножицях під час рубки металу.

№ 45 Інструкція з охорони праці для оператора преса гідравлічного.

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 

індивідуального захисту (рукавицями, захисними окулярами) відповідно до Типових норм, пройшли 

періодичні медичні огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони 

праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами, експлуатаційною 

документацією, нормативно-правовою та матеріально-технічною базою навчально-методичного 

забезпечення.

Заявлене ковальсько-пресове обладнання проходить планово-попереджувальні ремонтні та 

електричні випробування згідно річного графіку.

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. Д - -
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(Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}\


