
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: КРАСНОСІЛЬСЬКЕ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МВА»

35400, Рівненська область, смт Гоїца. вул. Шевченка, 63
для юридичної особи : найменування юридичної особи,„місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я 

та по батькові керівника, номер телефону

Код ЄДРПОУ -  31358915, керівник -  Мурадян Ватрам Артаваздович, телефон: 067-743-19-36 

e-mail: gdorbyd@ukr.net

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: об'єкти згідно укладених договорів на території 
України

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я га по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце 
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит не 
проводився

(дата проведення аудиту)

Я, директор Мурадян Вагра.м /Уртаваздович____________________________________
(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 (п.З Додатку б до Порядку):
- Роботи верхолазні гл скелелазні (п. 1 ) Додатку 6 до Порядку);
- Зварювальні роботи (п.15 Додатку 6 до Порядку);
- Налагодження, ремонт, * технічне обслуговування, машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (пЛ7 Додатку 6 до Порядку), а саме: технологічних транспортних засобів 
(пЛ2 Додатку 7 до Порядку);



- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників ^
(п.21 Додатку 6 до Порядку);
- Газополум'яні роботи (п.25 Додатку 6 до Порядку);
- Експлуатація вантажопіхііймальиих кранів та машин (її, 10 Додатку 7 до Порядку), а саме:
- Вантажний автокран ЗИЛ 133ГЯ 10-20Т-С, зав.№ М0139662, 1991 року виготовлення, Росія:
- Експлуатація технологічних транспортних засобів (п.12 Додатку 7 до Порядку), а саме:
- Каток самохідний ДУ-47Б, зав,№ 930, номерний знак - Т00421 ВК, 1985 року виготовлення, 
СРСР;
- Каток самохідний ДУ-47Б, зав.№ 7555, номерний знак - Т00419 ВК, 1989 року
виготовлення, СРСР;
- Каток самохідний ДУ-54, зав.№ 920455, номерний знак - Т00418 ВК, 1983 року
виготовлення, СРСР;
- Каток самохідний ДУ-54, зав.№ 921435, номерний знак - Т00420 ВК, 1992 року
виготовлення, У країна;
- Укладач асфальтобетону ДС-143А, зав.№779, номерний знак -  Т00915 ВК, 1993 року 
виготовлення, Укпаїна;
- Автогрейдер ДЗ-143А, зав.№891923, номерний знак -  Т00413 ВК, 1989 року виготовлення, 
СРСР;
- Причеп-ваговоз Т-151А, зав.№1250, номерний знак -  Т00914 ВК, 1988 року виготовлення, 
СРСР;
- Навантажувач РЛРІЮМА Ь200, зав.№8560, номерний знак -  27908 ВК, 1991 року 
виготовлення, Польща;
- Екскаватор-навантажувач ЕО-2626, зав.№288, номерний знак -  42633 ВК, 2008 року 
виготовлення, Білорусія.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
та/'або машин, механізмів, устатковання підвиїленої небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу)

кіль кість робочих місць 17, V ТОМУ числі тих на яких існує підвищений ризик - 14_________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Будівель -  з, приміщень - 2__________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
На підприємегві створено службу з охорони праці. До управління охороною праці 

підприємства залучено керівників і спецішіістів згідно наказу, а їх обов’язки, права та 
відповідальність за виконання покладених на них функцій визначено посадовими інструкціями.

Функції служби охорони праці, згідно наказу по підприємству від 28.12.2016 №52 
покладено на директора Мурадяна Ваграма Артаваздовича, який пройшов навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦТОР» (посвідчення 
№0742, протокол від 17.10.2019 №638/19)

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію: 
згідно наказу від 01.06.2013 №30 інструкції з охорони праці; 
згідно наказу від 01.06.2013 №29 посадові інструкції;

- згідно наказу від 01.06.2013 №24 «Положення про службу охорони праці», «Положення 
про систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про видачу наряду- 
допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки», «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами інднвідущіьного захисту»;
згідно наказу від 17.02.2020 №06 Програму вступного інструктажу;
згідно наказу від 17.02.2020 №08 Тематичні плани і Програми та план-графіки
навчання з питань охорони праці програми стажування для новоприйнятих працівників.

На підприємстві є в наявності та ведуться; Журнал реєстрації вступних інструктажів з 
питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;



^ Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; 
Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями; Журнал періодичного 
огляду тари; Журиа.т огляду елементів спеціальних страхувальних засобів; Журнал обліку та 
зберігання засобів індивідуального захисту та інші.

Наказом №58-6 від 17.12.2018 створено та затверджено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці, в складі :

голова комісії - Мурадян Вагра.м .Лртаваздович - директор;
члени комісії - Горобюк Олександр Володимирович -  головний інженер;

- Матвійчук Юрій Сергійович -  виконавець робіт.
Працівникам при прийомі на робот)' і щорічно проводиться навчання та перевірка знань з 

питань охорони праці з офор.млеиням протоколів. При прийомі працівників на роботу з 
підвищеною небезпекою (або там де є потреба в професійному доборі) проводити стажування.

З оформленням, та у встановлені терміни працівникам проводиться вступний, первинний, 
повторний та позаплановий інструктажі.

Наказом №2 від 15.08.2019 призначено головного інженера Горобюка Олександра 
Володимировича відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію вантажопідйомних 
механізмів та технологічних транспортних засобів.

На підприємстві наказом №4 від 15.08.2019 призначено виконавця робіт Матвійчука Юрія 
Сергійовича відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, робіт верхолазних та скелелазних.

Працівникі, які відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки, видають наряди- 
допуски із реєстрацією у встановлені журнали.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повно.му обсязі. 
Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку 
спеціального одяг)з спеціального вз>тгя та інших засобів індивідуального захисту встановленої 
форми.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки підприємство має матеріально-технічну базу 
навчально-.методичного забезпечення, нормативно-правову та технічну (експлуатаційну) 
документацію для виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Укомплектоване штатом працівників відповідних 
професій і кваліфікацій.

Усі впроваджені заходи безпеки, в тому числі які усувають ризики, відповідають чинним 
вимогам нормативно-правових актів з о.хорони праці.

(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 пр^^ ^ ^ н о ї д о к у м е н т а ц і ї ,  засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-те.х«!?^таї^ази^^ЦаЗтаю^етодичного забезпечення)

/ /^
І/л  уМ

В.А, Мурадян______

І З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  І
і За Л'ь Ж  від« 2'

> tб ~

Декларація зареєстрована у журналі обліку с 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ___

з гоУподарювания у те;

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ М 48 від 07.02.2018


