
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Фізична особа-підриємеиь Цибульський Сергій Григорович 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

паспорт серія
телефаксу, адреса електронної пошти; 

виданий,

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 
34100, Рівненська область, м. Дубровиия, вул. Ставкова. ІЗ, РНОКПП 1

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_____________ тел. +380979123922, іги.киіу&.зтпаіісот_______ ___________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
________________________________ по Україні_____________________________ _

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

аудит не проводився

Я,
(дата проведення аудиту) 

Цибульський Сергій Григорович
(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 м е т р а : ______________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміинення їх аварійних частин. _______

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



7 робочих місць, у том\' числі 3. на яких існує підвищений ри:^ик виникнення травм 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

будівель і споруд (ттриміптень) -  3. адмінпримішенття -  1 ■_______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

складське ггримітттення - 7._______________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(пехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
функції служби охорони гірші покладено на інженера з охорони прані Осипчука Івана 
Тимофійовича (посвідчення№ 3732-129-17. Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону 
України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього. Протокол №129 від 
05.10.2017р; Посвідчення № 3732-129/6-17. Пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Протокол № 129/6 від 02.10.2017р. 
Посвідчення № 2346-80-19. Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». 
«Мінімальних вгшог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».
Протокол № 80 від 05.0б.2019р ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Фізична особа — підприємець Пибульський Сергій Григорович пройшов навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці (посвідчення № 269-14-20. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпіліш. гігієни праці, електробезпеки. Протокол № 14 від 13.08.2020р; Посвідчення 
№ 269-14/6-20. Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві». «Правш охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових
або мобільних будівельних майданчиках». Протокол № 14/6 від 13.08.2020р. ) ____________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
Виконавець робіт Цибульський Дмитро Сергійович — відповідальний за безпечне виконання 
будівельно-монтажних робіт, робіт на висоті, безпечну експлуатацію інструменту та 
пристроїв, безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт (посвідчення № 270-14- 
20. Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки. Протокол № 14 від 
13.08.2020р: Посвідчення № 270-14/6-20. Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві». «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельній майданчиках». 
Протокол № 14/6 від 13.08.2020 р.)_________________________________________________



Наказом № 02/оп від 14.08.2020р. призначена особа, відповідальна за електрогосподарство
-  енергетик Матвійчук В.В. (П^група з електробезпеки, протокол перевірки знань від_____
16.07.2020 р .М  ____________________________________________________________
На підприємстві розроблені та введені в дію наказом № 03/оп від 14.08.2020р. інструкиії з
охорони праиі:_____________ _____________________________________________________
№ 1 - Інструкція з охорони праиі з електробезпеки для І  групи_________________________
М  2 - Інструкиія з охорони праиі по наданню долікарської допомоги 
М  З - Інструкція з охорони праиі при виконанні робіт на висоті 
№ 4 - Інструкиія з охорони праиі для муляра_____________________
№ 5 - Інструкиія з охорони праиі лииювальника-титочника
№ б - Інструкиія з охорони праиі для штукатура
№ 7 - Інструкція з охорони праиі при експлуатаиії ручного електрифікованого інструменту 
№ 8 - Інструкиія з охорони праиі прибиральника службових приміщень _______________
№ 9 -  Інструкиія з охорони праиі каменотеса
№ 1 0  - Інструкиія з охорони праиі при вантажно-розвантажувальних роботах вручну і 
вантажопідіймальними механізмами.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
З усіма працівниками проведені інструктажі з охорони праиі. про що зроблено 
записи у відповідних журналах.________________________________________

інструктажу з іштань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Праиівники в повному обсязі забезпечені спеиіальним одягом, спеиіальним взуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм. Також працівники забезпечені в 
достатній кількості нормативно-правовою та навчально-методичною літературою. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ІІибульський С.Г.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці_______________
№

2 0 _ р . Упоавління Держпраці у Рівненській області |
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  ^

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних дай 
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.”.


