
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____________ ________________________________
(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 особа-підприємець Дубенчук Володимир Олександрович,

будинок 4.

ппа особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
____  , 35000, Рівненської області. м.Костопіль. вул.Нечая.

ь-им і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
.. 0967483102

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

35042, Рівненської області. Костопільського району, с. Злазне. вул. Цитин. З
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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, Дубенчук Володимир Олександрович, фізична особа-підприємець
(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:

розпилювання блоків природнього камненю;

(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,

2 робочих, місць у тому числі 2-на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівля, в якій знаходиться цех з обробки природного каменню і складське приміщення

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



Фізична особа-підприємець Дубенчук Володимир Олександрович,який пройшов навчання 
в ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр» та виявив потрібні знання в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці, електробезпеки, протокол №11 від 03.08.20р., посвідчення №182-11-20; 
«Правил охорони праці цід час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
протокол №11/6 від 03.08.20р., посвідчення №182-11/6-20; «Правил техніки безпеки і виробничої 
санітарії під час обробки природного каменю», «првил охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», протокол №11/г від 
03.08.20р., посвідчення №182-11/г-20.

л в ід о м о с т і;

Розроблено та затверджено заказом:

Наказ № 35 від 11.08.2020р. -  Про створення служби охорони праці і виконання функцій інженера з 
охорони праці покладені на Нагірного О.Є., який пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича 
фірма« ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ »і перевірку знань в комісії Управління Держпраці в Рівненській 
області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедічної допомоги постраждалим, гігієни 
праці і електробезпеки, протокол № 32/1 від 29.06.2020р., посвідчення №890-32 / 1-19.

Наказ № 22 від 25.06.2020р.-Про затвердження Положення про систему управління охороною праці.

Наказ № 23 від 25.06.2020р.-Про затвердження Положення про службу охорони праці.

Наказ № 24 від 25.06.2020р. -Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказ № 25 від 25.06.2020р. -Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

Наказ № 26 від 26.06.2020р.-Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку для робітників і 
службовців.

Наказ № 27 від 26.06.2020р. -Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Наказ № 28 від 26.06.2020р. -Про затвердження Програми шорічного навчання з охорони праці, 
нормативно виробничого травматизму і професійних захворювань працівників.

Наказ № 29 від 26.06.2020р. Про затвердження Програми вступного інструктажу з питань охорони 
праці.

Положення про порядок видачі та затвердження нарядів на виконання робіт по ФОП Дубенчука 
В.О.затверджено 27.60.2020р. ФОП Дубенчуком В.О.

Порядок видачі и оформлення письмовий наряд -допусків на виконання робіт з підвішеної 
небезпеки, затверджено 27.06.2020р. ФОП Дубенчуком В.О. -

Перелік робіт з підвішеної небезпеки. Затверджено 27.06.2020р. ФОП Дубенчуком В.О.

Наказ No 30 від 28.06.2020р. Про погодження матеріалів Переліку інструкцій з охорони праці. На 
підпріемстві діють слідуючі інструкції:

Інструкція з охорони праці№ 14 про заходи пожежної безпеки на об'єктах.



/

^5>укція з охорони праці № 11 по наданняю першої (долікарської) допомоги потерпілім.

Інструкція з охорони праці № 4 під час роботи з вантажним машинами, які керуються з підлоги.

Інструкція з охорони праці № 5 під час виконання робіт на фрезерних верстатах з обробці каменю.

Інструкція з охорони праці № 6 під час виконання робіт на шліфувальніх верстатах по обробці 
каменю.

Інструкція з охорони праці №8 з обробки каменю.

Інструкція з охорони праці № 9 для стропальника,

Інструкція з охорони праці № 15 під час виконання робіт на вісоті.

Інструкція з охорони праці № 16 з безпечного ведення робіт, пов'язаних з використання 
електріфікованого інструменту.

Інструкція з охорони праці № 2 під час роботи з ручними електріфікованім інструментом та 
пристроями. Наказ № 31 від 28.06.2020р. - Про проходження первинного та періодічного медичного 
огляду працівнікамі ФОН Дубенчуком В.О.

Наказ № 32 від 28.06.2020р. -Про затвердження посадових інструкцій.

Наказ № 33 від 28.06.2020р. -Про створення комісії по обстеженню будівлі. (Прізвипде, ім'я та по 
батькові осіб, які відповідають за Дотримання вимог законодавства по вопросам охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу по вопросам охорони праці, експлуатаційної документації)

Наказ № 35 від 11.08.2020р.-Про створення комісії по перевірці знань по питаням охорони праці.

Голова комісії: Дубенчуком в.о.-фізична особа-підприємець

(пройшов навчання в ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр» та виявив потрібні знання в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки, протокол №11 від 03.08.20р., 
посвідчення №182-11-20; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці цід час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», протокол №11/6 від 03.08.20р., посвідчення №182-11/6-20; «Правил 
техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю», «првил охорони праці 
під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», 
протокол №11/г від 03.08.20р., посвідчення №182-11/г-20.)

Члени комісії: Гриб О.А. -  інженер з нагляду (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Голова комісії: Держпраці у Рівненській області: законодавчий 
актів з охорони праці, надання домедічної допомоги потерпілім, гігієні праці та електробезпеки, 
протокол № 93 від 12.07. 2019р., посвідчення №2635- 93-19; «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час Виконання робіт на вісоті», ДБНА.3.2- 
2-2009 «Система стандартів безпеки праці, охорони праці и промислова безпека в будівництві »,« 
Правил охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт »,« Правил охорони праці на 
автотранспорті »,« Правила будови і безпечної експлуанації ліфтів », протокол №93 / 6 від 
12.07.2019р., посвідчення № 2695- 93 / 6-19; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання »,« 
Мінімальніх вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільніх будівельних майданчиках »,



Локол 93 / в від 12.07.2019р.,посвідчення №2695-93 / в-19. «Правила охорони праці під час 
чроблення і сортуваннях, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», 
протокол № 247 від 23.09.2019р., Посвідчення №3587-247-19).

Нагорний О. Є. - інженер з охорони праці (пройшов навчання в ДП «Рівненеькій ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчий актів з охорони праці. 
Надання домедічної допомоги потерпілім, гігієні праці та електробезпеки, протокол №186 від 
07.12.2018., Посвідчення № 6261-186-18; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, что працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних прістроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під годину розробки родовиїце корисних відкрітім способом »,« Вимоги 
безпеки та захиету здоров'я працівників видобувна підпріемств з підземнім і відкрітім способами 
видобування », протокол №186 / в від 07.12.2018., посвідчення №6261-186 / в-18; B« Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт »« Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями »,« Правил охорони праці під час Виконання робіт на вісоті », Д 
БНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві »,« Правил охорони праці на автотранспорті »,« Мінімальніх вимоги з охорони праці на 
Тимчасових або мобільніх будівельних майданчиках », протокол № 186/6  від 03.12.2018р., 
Посвідчення № 6261- 186/6-18 ).

Наказ No 34 від 11.08.2020р. Про призначення відповідальної особи за утримання обладнання 
обробки природного каменю у еправному етані та за безпечним проведення робіт обладнанням з 
обробки природного каменю - фізичної особи-підпріемця Дубенчука Володимира Олександровича, 
який пройшов навчання в ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр» та виявив потрібні 
знання в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки, протокол №11 від 
03.08.20р., посвідчення №182-11-20; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони пралі піл 
час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №11/6 від 03.08.20р., посвідчення №182-11/6-20; 
«Правил техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю», «првил 
охорони праці під чає дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів», протокол №11/г від 03.08.20р., поевідчення №182-11/г-20.

Наказ № 36 від 11.08.2020р. Про призначення відповідальної особи за технічний стан 
електрогосподарства та його безпечну експлуатацію-фізичної оеоби-підприємця Гриба О.А група з 
електробезпеки-IV до 1000 В, протокол №165 від 19.12.2019р., поевідчення № 3208-112- 19 (ДП 
«Рівненський ЕТЦ» чергова перевірка- 19.12.2020р.).

Наказ № 36 від 11.08.2020р.- Про створення коміеії по перевірці знань з питань електробезпеки. 

Голова комісії: Дубенчук В.О.- фізичної особи-підпріемця 

Члени комісії: Гриб О.А.- інженер з нагляду

Нагорний О.Є.-інженер з охорони праці

Працівники під час прийому на роботу та під час виконання робіт проходять вступні, первинні, 
повторні та цільові інетруктажі з охорони праці. Допуск до самостійного виконання робіт 
проводитися після стажування перевірки знань, про що є відвідні записи в журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці робочому місці.

Ведуться журнал ресстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку відачі інструкці охороної 
праці.



7

Працівники ФОП Дубенчук В.О. забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального 
^хист у  в повну об'ємі. Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особістом 
картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття, захисні окуляри, распіраторі, навушники та 
іншихз асобів індивідуального захисту встановленої форми, працівники підприємтсва проходять 
медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншімі Засоби індивідуального захисту згідно 
галузевих норм та мінімальні вимог безхпекі і охорони праці при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці.

Наказом № 27 від 26.06.2020р. -Про затвердження положення про порядок забезпечення 
працівниками спеціальнім одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту .

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводитися відповідальними 
особамами , результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального захисту.

В наявності є необхідні методологічні інструкції, експлуатаційна документаційна, 
паспорти та інстукції на обладнання обробки природнього каменю.

Працівники фізичної особи -  підприємця в повному об'ємі забезпеченні нормативно- 
правовою та матеріально-технічною базою навчально-методичного забезпечення.
(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної правовими актами по вопросам охорони 
праці. Навчально-методичного забезпечення).

Фізична особа-підприємець В.О.Дубенчук
(ініціали та прізвище)

20ірр.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
органі Держпраці _______________ 20__ р. № ______________

Примітки:

------------------1------- ‘3 / ^ Е  Є С Т Р  О В А К  О

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду нагщбробіеу“«ереенаІ[ьніес-данжх_3-^^мій 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н ґ  
експлуатацію (застосування) мащин, 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 органе' 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


