
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти

ФІЗИЧНА ОСОБД-ПІДПРИеМЕЦЬ БАСИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 
Паспорт ________  __________ ________  _________  ̂ _____________ _

Афганців, 2,
___  34200, Україна. Рівненська область, смт. Рокитне, вул. П ам ’яті
РНОКПП:________  ТЄЛ.+38-097-393-62-16,________________

електронна адреса: сІ2уиЬа-піпа(а)икг.пе!

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;
об ’ єкти згідно укладених договорів на території України

(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:

не укладався
(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, Басич Володимир Григорович ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМ ЕЦЬ
(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:

>  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 3. додатку 6): 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

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

_у тому ЧИСЛІ -5
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

офісне приміщення розташоване за адресою:
- 34200, Україна. Рівненська область, смт. Рокитне. вул. П ам ’яті Авганців. 2.
- роботи ВИКОНУЮТЬСЯ на об’ єктах замовника, згідно укладених договорів на 

території України.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



ІШ1 відомості:
Фізична особа-підприємець Басич Володимир Григорович, який пройшов навчання в ДП 

«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №90 від 17.09.2017р., посвідчення №3270-90.

Розроблено та затверджено наказом:

Наказ від 13 січня 2020 року №01-ОП -  Про створення служби охорони праці на 
підприємстві і призначено ії керівником інженера Мигловець Анатолія Івановича, який пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим , гігієни праці та електробезпеки, протокол №90 від 17.09.2017.

Наказ від 13 січня 2020 року №02-ОП - Про затвердження, розробку та введення в дію 
інструкцій з охорони праці.

На підприємстві діють наступні інструкції:
- Інструкція з охорони праці №1 під час виконання робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці №2 з пожежної безпеки.
- Інструкція з охорони праці №3 по наданню першої(долікарської) допомоги потерпілим.
- Інструкція з охорони праці №4 по організації і виконанню робіт підвиїценої небезпеки.
- Інструкція з охорони праці №5 при роботі з ручними інструментами та пристроями.
- Інструкція з охорони праці №6 для електрозварювальника та інші.

Наказ від 13 січня 2020 року №03-ОП -  Про затвердження нормативних документів з 
охорони праці та введено їх в дію, а саме:

- положення про службу охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці;
- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з 

додатками;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про медичний огляд працівників;
- положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою та

інші.
Наказ від 13 січня 2020 року №04-ОП - Про затвердження та введення в дію посадових 
інструкцій.
Наказ від 13 січня 2020 року №05-ОП -  Про призначення відповідальної особи за видачу 

нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наказ від 13 січня 2020 року №06-ОП -  Про організацію безпечного ведення робіт 

підвищеної небезпеки.
Наказ від 13 січня 2020 року №07-ОП -  Про затвердження програми вступного інструктажу. 
Наказ від 13 січня 2020 року №08-ОП -  Про затвердження програми проведення первинного 

і повторного інструктажу.
Наказ від 16 березня 2020 року №09-ОП -  Про забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту та призначити відповідальною особою за забезпечення працівників 313 -  
Басича В. Г.

Наказ від 13 січня 2020 року №10-ОП -  Про проведення медичного огляду працівників і 
обслуговуючого персоналу ФОП Басич В. Г.

Наказ від 13 січня 2020 року №11-ОП - Про призначення відповідального за пожежну 
безпеку.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації)



Наказ від 13 січня 2020 року №12-ОП -  Про створення комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці.

Голова комісії -  Басич Володимир Григорович ФОП - пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки протокол №90 від 17.09.2017р., посвідчення №3270-90, «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», ДБНА.3.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова 
безпека в будівництві», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» протокол №90 від 17.09.2017р.

Члени комісії:

Мигловець Анатолій Іванович інженер - пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
протокол №90 від 17.09,2017р., «Правил охорони праці цід час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», «Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» протокол №90 від 17.09.2017р.

Криловець Ніна Миколаївна бухгалтер - пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
протокол №90 від 17.09.2017р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в будівництві», «Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» протокол №90 від 17.09.2017р.

Наказом від 13 січня 2020 року. № 13-ОП - Про призначення особи відповідальної особи 
за безпечне проведення робіт на висоті- ФОП Басич В. Г., який пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області.

Наказ від 13 січня 2020 року №14-ОП — Про створення комісії по перевірці знань з 
електробезпеки та призначення відповідального за електрогосподарство - ФОП Басич В. Г.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну 
експертизу, а також забезпечені спецодягом (комбінезони бавовняні ), спецвзуттям (черевики 
шкіряні) та іншими засобами індивідуального захисту (рукавиці комбіновані, захисні каски, 
захисні окуляри, знаки безпеки, запобіжний пояс, шумозахисні навушники, протигази, 
віброзахисні рукавиці, респіратори) згідно галузевих норм.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт. Підприємство 
забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою.
(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази Навчально-методичного 

забезпечення)

В. Г. Басич
(ініціали та прізвище)
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.Пержпрг-иі V Рівненській області
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^.екларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у 
Рівненській області

____________________2 0 _ 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.” .


