
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,

ФОП Піголь Анатолій Іванович.
ку_________

телефаксу, адреса електронної пошти;
' 1 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ІПН 33010, м.Рівне, вул. Макарова. < ^,кв. ______________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
тел, - anatolivpihol@grnail.com___________________________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Рівненська область, м.Рівне. ___________ _________

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___________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ПІГОЛЬ Анатолій Іванович
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__________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів)

mailto:vpihol@grnail.com


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

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
На пілприємстві працює 10 осіб,____________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
з осіб ВИКОНУЮТЬ роботи підвищеної небезпеки____________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______будівлі і споруди -  орендоване приміщення 33000., місто Рівне, вул.Чорновола, 1, офіс 302

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ФОП Піголь А.І. пройшов навчання з питань охорони праці____________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Протокол від 28.08.2020р №40, посвідчення № 817-40-20____________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорону прані виконує директор. Розроблені та затверджені інструкції __________________ _
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

З охорони праці . програма вступного інструктажу з питань охорони праці, положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, положення про службу охорони
праці.________________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Згідно наказу № 10 від 29.08.2020 року по ФОП «Піголь А.І.» призначені:

- відповідальним за загальний стан охорони праці, а також забезпечення додержання вимог 
законодавства, щодо прав працівників у галузі виконання охорони праці -  інженера з охорони праці 
СтасюкаІ.В.. посвідчення №5596-163-18 від 19.11.2018р. який пройшов навчання та перевірку знань 
з ОХОРОНИ праці.

Згідно наказу № 10-а від 29.08.2020 року по ФОП «Піголь А.І.»призначені:

- відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства по ФОП «Піголь 
А.І.» призначені - Піголь Олег Анатолійович який пройшов навчання та перевірку знань з охорони 
праці, протокол № 40-6 від 28.08.2020 року.

Згідно наказу № 2 від 05.08.2020 року по ФОП «Піголь А.І.»призначені:

- відповідальним за охорону праці та пожежну безпеку в ФОП «Піголь А .І .»  інженера з о х о р о н и  пратті 
СтасюкаІ.В.. посвідчення №5596-163-18 від 19.11.2018р.

Призначено відповідальним за організацію безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки -  
інженераз охорони праці СтасюкаІ.В., посвідчення №5596-163-18 від 19.11.2018р.



і>ОП « Піголь А.І.» є служба охорони праці від 28.08.2020, наказ №11. Відповідальний за охорону 
праці та пожежну безпеку у ФОП « Піголь А.І.» - Стасюка І.В., посвідчення №5596-163-18 від 
19.11.2018р. наказ № 2 від 05.08.2020 року.

У ФОП «Піголь А .І.» створена комісія з питань охорони праці від 28.08.2020року, наказ № 12  

Склад комісії:

директор Піголь Анатолій Іванович який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці, 
протокол №  40-6 від 28 .08.2020 року

майстер Піголь Олег Анатолійович який пройпіов навчання та перевірку знань з охорони 
праці, протокол № 40 від 28.08.2020 року.

- інженера з охорони праці Стасюк І.В., посвідчення №5596-163-18 від 19.11.2018р.

Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці, 
електробезпеці, технічної експлуатації, технології та надання домедичної допомоги, та мають 
посвідчення про перевірку знань
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1. Піголь Анатолій 
Іванович

Директор №40 від 
28.08.2020 
№40-6 від 
28.08.2020

№40 від 
28.08.202 
0
№40-6 від
28.08.202
0

№40 від 
28.08.202 
0
№40-6 від
28.08.202
0

2023 №40 від 
28.08.2020 
№40-6 від 
28.08.2020

2023

2. Піголь Олег 
Анатолійович

майстер №40 від 
28.08.2020 
№40-6 від 
28.08.2020 
№40-в від 
28.08.2020

№40 від 
28.08.202 
0
№40-6 від 
28.08.202 
0№40-в 
від
28.08.202
0

№40 від 
28.08.202 
0
№40-6 від 
28.08.202 
0№40-в 
від
28.08.202
0

2023 №40 від 
28.08.2020 
№40-6 від 
28.08.2020 
№40-в від 
28.08.2020

2023

3 Стасюк Ігор 
Вячеславович

Інженер по 
охороні праці

№163-
163/в

09.11.18

№163-
163/в

09.11.18

№163-
163/в

09.11.18

2021 №163-163/в

09.11.18

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, 
машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям;

На підприємстві працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони 
праці та є необхідна матеріально-технічна база для виконання задекларованих видів робіт та 
експлуатації зазначеного обладнання та устаткування, а саме:

- Закон України «Про охорону праці» (зі змінами) №о2694-ХІІ 14.10.92;
Постанова КМ України №1107 від 26.10.2011 року зі змінами № 48 від 07.02. 2018 «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застос)шання) 
мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;



- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;
- НПАОП 0.00-1.71 -13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пр
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; 

истроями;
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; 
НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної 
галузі;
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці іщіриємства;

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 

вибухопожежонебезпечних та виб}осонебезпечних об’єктах;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві;
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках

У ФОП «Піголь А.І» для проведення робіт що виконуються на висоті понад 1,3м видаються 
засоби індивідуального захосту:
- Запобіжний пояс безлямковий (інд.зава № 123773, №020752,№101141,№104465, №106904, 

№101251, №101252, №082783)
- Пояси випробувшіі АК^5 від 03.02.2020року. ^
Працівники заб ^ ^ ^ н Т ^ о в н о м у  обсязі спецодягом та пройїнш медогляд.

(ініціали та прізвище)

С 2РТСр. * ^
■■■іГУ

Декларація 'Зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .

; Управління Держпраці у Рівненській області
1 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 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}


