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Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Фізична особа-підприємець

Місце проживання: ' . .. . ' ' . __

РНОКПП

Телефон/факс: 0673624704, email: ivantymo99@gmail.com.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки -  м. 

Рівне, вул.Карнаухова,25, КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської 
міської ради.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - не 

укладався.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Фізична особа-підприємець Тимошук Олександр Іванович, цією 

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 

вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 

підвигценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: ремонт, технічне

обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а 

саме посудин, що працюють під тиском понад 0,05мПА, крім автомобільних 

газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
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Кількість робочих місць -  з, в тому числі тих на яких існує підвищений 

ризик виникнення травм - 3.

Будівель і споруд виробничих об’єктів -  адміністративна будівля 1.
Інші відомості:
Особа, що відповідає за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки:

Тимощук Олександр Іванович , який пройшов навчання та перевірку знань в 

ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «Навчальний 

центр безпека праці» з охорони праці та електробезпеки посвідчення №468-18-20, 

протокол від 20.02.2020, з охорони праці посвідчення №6945, протокол № 20-449д 

, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском» посвідчення №6946, протокол № 20-434д.

Працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

протокол № 1 від 10.03.2020.

Відповідальною особою за виконання робіт підвищеної небезпеки 

призначений Тимощук О.І. наказ №2 від 22.02.2020.

Розроблені інструкції з питань охорони праці, затверджені наказом № З від

21.02.2020.

Працівники, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

протокол № 2 від 14.03.2020 р. Запис про проведення інструктажів з питань 

охорони праці робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони 

праці.
Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони 

праці та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в журналі реєстрації 

інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці: журнал обліку 

видачі інструкцій з охорони праці.
Працівникам проводяться вступний, первинний, повторний, позаплановий 

інструктажі з охорони праці, про що робляться відповідні записи у журналах 

реєстрації інструктажів з охорони праці.



Працівники ФОП Тимощук О.І забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних 

вимог безпеки і охорони праці при використанні працівниками засобів 

індивідуального захисту на робочому місці.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в 

повному обсязі ( в наявності навчальні посібники з питань охорони праці, 

НПАОП, журнал обліку індивідуальних засобів захисту, журнал реєстрації 

інструкцій з охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, 

журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, необхідні інструкції з охорони

О.І Тимощук.

_2020р. Управління Держпраці у Рівненській області!

ЗАРЕЄСТРОВА'іО
За № від« 

п  '
20*4?р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарібвання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області:

_2020 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, 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.


