
Додаток 8 
до Порядку

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

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Фізична особа-підприсіиець Васильчук Василь Володимирович
35000, Рівненська обл,, Костопільський район. м.Костопіль. вулиця Лісна, будинок 4. паспорт серія

'-омер
облікової картки платника податків 2 телефон +3 (8097)4595077, адреса електронної
пошти kolobohor@ukr.net

КВЕД: 41,20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти; 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;

Місце виконання робіт: територія України на обектах Замовників за договорами підряду

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 лата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Васильчук Василь Володимирович

(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 
підвишеної небезпеки:

роботи , шо виконуються на висоті понад 1, З метра (п.З додатку 6 до Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць , в тому числі на яких ІС Н У Є  підвищений ризик травм - З

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: будівлі і споруди , виробничі об’єкти відсутні

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

Інші відомості

Наказом № 5 від 27.05.2020р. Кузьміча Олександра Анатолійовича, майстра, призначено 
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, за організацію і 
безпечне проведення робіт в тому числі на висоті понад 1,3 метра., який пройшов навчання та 
перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчіх актів з охорони праці, надання домедичної
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допомоги потнрпілим . гігієни праці та електробезпеки посвідчення №118-6-20 протокол № б від від 
31.01.2020р., "Правил безпеки систем газопостачання"." Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин . що працюють під тиском". "Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"." Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" посвідчення №1 і8-6/в-20 протокол № 6/в від 
31.01.2020р.. "Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями". "Правил 
охорони праці під час викоанння робіт на висоті"ДБН АЗ.2-2-2009. "Система стандартів безпеки 
праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №118-6/6-20 протокол №6/6 
від 31.01.2020р.

На підприємстві наказом № 1 від 18.05.2020р. створено службу з охорони праці під з 
залученням спеціаліста на договірних засадах Гнєзділової Ольги Олександрівни, яка пройшла 
навчання і перевірку знань у ДП «Рівненський ЕТЦ». законодавчіх актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потнрпілим . гігієни праці та електробезпеки посвідчення 3449-118-19 
протокол №118 від 20.09.2019р.. "Правил безпеки систем газопостачання"." Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин . що працюють під тиском". "Під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"." Мінімальні 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" посвідчення 3449- 
118/В-19 протокол №118/в від 20.09.2019р.. "Правил охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями". "Правил охорони праці під час викоанння робіт на висоті" ДБН АЗ.2-2-2009.
"Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення 
3449-118/6-19 протокол №118/6 від 20.09.2019р.

Наказом №2 від 18.05.2020р. затвердженні «Положення про службу охорони праці». 
«Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці ». «Про систему охорони 
праці». «Положення про порядок проведення медичних оглядів». «Положення про порядок видачі та 
оформлення нарад-допуску». «Положення про про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

Наказом № З від 26.05.2020р. затверджено та введено в дію інструкції з питань охорони праці 
по спеціальностях та за видами робіт. Інструкції зареєстровані в Журналі реєстрації інструкцій з 
охорони праці та видані з записом в Журналі видачі інструкцій з охорони праці.

Наказом № 6 від 27.05.2020р. створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці:

Голова комісії: Кузьміч Олександр Анатолійович, який пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчіх актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потнрпілим . гігієни праці та електробезпеки посвідчення № 118-6-20 протокол № 6 від від 
31.01.2020р.. "Правил безпеки систем газопостачання". " Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин . що працюють під тиском". "Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"." Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" посвідчення №118-6/в-20 протокол № 6/в від 
31.01.2020р.. "Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями". "Правил 
охорони праці під час викоанння робіт на висоті"ДБН АЗ.2-2-2009. "Система стандартів безпеки 
праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №118-6/6-20 протокол №6/6 
від 31.01.2020р.

Члени комісії:

Гнезділова Ольга Олександрівна, яка пройшла навчання і перевірку знань у ДП «Рівненський 
ЕТЦ», законодавчіх актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потнрпілим . гігієни праці 
та електробезпеки посвідчення 3449-118-19 протокол №118 від 20.09.2019р.. "Правил безпеки 
систем газопостачання". " Правил будови і безпечної експлуатації посудин . що працюють під 
тиском", "Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання"." Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних



майданчиках" посвідчення 3449-118/в-19 протокол №118/в від 20.09.2019р.. "Правил охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями". "Правил охорони праці під час викоанння робіт на 
висоті"ДБН АЗ .2-2-2009. "Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві" посвідчення 3449-118/6-19 протокол №118/6 від 20.09.2019р.

Хоманець Андрій Михайлович, який пройшов навчання та перевірку знань знань у ДП 
«Рівненський ЕТЦ». законодавчіх актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потнрпілим . 
гігієни праці та електробезпеки посвідчення № 3462-118-19 протокол № 118 від 20.09.2019р, . 
"Правил безпеки систем газопостачання". " Правил будови і безпечної експлуатації посудин . що 
працюють під тиском". "Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання"," Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках" посвідчення № 3462-118/в -19 протокол № 118/в від 20.09.2019р.. "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями". "Правил охорони праці під час 
викоанння робіт на висоті"ДБН АЗ .2-2-2009. "Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві"" посвідчення № 3462-118/6 -19 протокол № 118/6 від 20.09.2019р.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, протокол №1 від 23.06.2020р. прцівникам підприємства проведений 
вступний інструктаж з питань охорони праці з записом про проведення в Журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці праівникам 
підприємства проводяться із записом в Журнал інструктажів на робочому місця. Наряди-допуски на 
виконання робіт підвищеної небезпеки видаються та реєструються в Журналі видачі нарядів- 
допусків.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі, і обліковуються в особистій картці видачі спецодягу і 313 встановленої Форми 
(костюм робочий, черевики . рукавички, окуляри захисні відкриті, пояс запобіжний, каска захисна, 
жилет сигнальний . куртка утеплена). Зокрема запобіжні пояси випробувані перед вводом в 
експлуатацію, про що зроблено запис в Журналі огляду та випробувань засобів захисту . протокол 
№1 від 10,06.2020р .

Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок ФОП Васильчук В .В. та 
відтовідно до Положення «Про порядок проведення медичних оглядів».і не мають протипоказань для 
виконання робіт півищенної небезпеки.

ФОП Васильчук Василь Володимирович забезпечений навчальними планами . посібниками 
та НПАОП ;

_____ ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону праці»
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 

під тиском»:
- НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання":
- НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті"
- НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці".
- НПАОП 0.00-4.15-98, "Положення цро розробку інструкцій з охорони праці".
- НПАОП 0.00-1.75-15. "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт"
- НПАОП 0.00 -  7.11 -  12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників"
- НПАОП 0.00-1,71-ІЗ. "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями"
- НПАОП 0.00-4.12-05, "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці"
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
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- «Правила охорони електричних мереж», затверджені Постановою КМУ від 04.03.1997 №

- НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві»
- НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 

будівельних майданчиках»

(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, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

___  Васильчук В.В

(ініціали та прізвище)
(п^ис)

)0  20^ ^ .

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}

Управління Держгірааі у Рівненській області | 
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