
/
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 П П «Р С Б  Ф АСАД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Рівне, вул. Курчатова, 62: Є Д РП О У41162683: ЗубчукЮлія Іванівна________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

_________________тел. +38067 711 59 З І; пошта: 9sb-2004(a)ukr.net__________________
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;

_______________________________________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 з охорони праиі не проводився. __________________

Я,
(дата проведення аудиту) 

Зубчук Юлія Іванівна___________________
(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 таУабо експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт,
технічне обслуговування, оеконстоукиія машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки -  колисок для піднімання праиівників, а саме К Е  100-300 (10 шт. Україна) та 
Z L P  630 (10 шпи. Китай), то зазначені в додатках З і  7 Пооудку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки:_____________________________________________________

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

-  роботи, ЩО виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).



- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метод____________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Кількість робочих місць -1 4 , в тому числі на яких існує підвищений ризик 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у  тому числі тих, 

___________________________ виникнення травм - 11._____________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

На території підприємства є адміністративний корпус, складські приміщення
і споруд (приміщень), виробничих об’ єктів

^ _____________________________та механічна майстерня._________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Згідно договорів оренди колисок з електроприводом Же 03/02 від 
03.02.2020р. і  елементів риштувань № 04/02 від 04.02.2020ю. ТОВ «Галспеибуд» передає в 
оренду П П  «Р С Б  Ф АСАД» майно для виконання будівельних робіт згідно замовлень по
Україні______________________________________________________________________________________

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

Наказом М О Ї -  О П  від 03.02.2020р. функиії служби охорони праиі покладено на 
інженера з О Н -  Осипчука Івана Тимофійовича. Наказом М  0 2 - ОН  від 04.02.2020р. 
створена постійно діюча комісія для перевірки знань з питань охорони праиі v 
наступному складі:________________________________________________________ _______________
- Зубчук Ю .І. -  директор;__________________________________________________________________
- Матвієиь В.В. -  головний інженер;_______________________________________________________

Матвійчук В.В. -  головний механік:
- Осипчук І. Т. -  інженер з охорони праиі

Наказом М  02/1 -  О Н  від 04.02.2020р. призначена особа відповідальна за_________________
електрогосподарство -  головний механік Матвійчук В.В._________________________________

На підприємстві розроблені відповідно до штатного розпису та введені в дію Наказом
М  03 -  о н  від 05.02.2020р. слідуючі інструкиіїз охорони праиі:___________________________
М  2 -  Інструкиія 
інструменту

з охорони праиі при експлуатаиії ручного електрифікованого

М  З -  Інструкиія з О Н  по наданню долікарської допомоги
М  4 - Інструкиія з О Н  при експлуатаиії підвісної електричної колиски__________________
М  5 -  Інструкиія з О Н  для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування
М  6 -  Інструкиія з ОН  для стропальника
№ 7 - Інструкиія з О П  для штукатура
М  8 -  Інструкиія з О П  для землекопа
№ 9 Інструкиія з О П  для монтажника будівельних машин і механізмів
М  10- Інструкиія з О П  під час монтаоку (демонтажу} підвісних електричних колисок
№ 11 -  Інструкиія з О П  з електробезпеки для І  групи__________________________________
М  12 - Інструкиія з О П  при виконанні робіт на висоті________________________________
М  13 -  Інструкиія з О П  під час робіт з ручним пневматичним інструментом__________
М  14 - Інструкиія з О П  при роботі на матеріальному складі__________________________
Же 15 - Інструкиія з ОП  при вантажно-розвантажувальних роботах вручну і_______

вантажопідіймальними механізмами. ___________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



На теперішній час навчання з охорони пуаиі в установленому порядку пройшли 
слідуючі посадові особи по наступних напрямках:_________________________________________

1. Директор Зубчук Юлія Іванівна - Посвідчення № 119-8-20, Пройшла навчання і  виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони пуаиі, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни прані та електробезпеки. Протокол М  8 від 16.07.2020р.:
2. Головний інженер Матвієиь Олександр Володимирович -  Посвідчення Же 776-24-18.
Пройшов навчання і  виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праиі та електробезпеки. Протокол М  24 від 
02.03.2018р.:Посвідчення М  3952-272-19. Пройшов навчання і  виявив потрібні знання 
«Типової інструкиіл по організаиії безпечного проведення газонебезпечних робіт». 
«Інструкції з органЬаиії безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних 
об ’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах». Протокол № 272 від 07.10.2019р.; 
Посвідчення М  2343-80-19. Пройшов навчання і  виявив потрібні знання «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Мінімальних вимог з охорони праиі на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках». Протокол М  80 від 05.06.2019р.; Посвідчення М  236-11/6-20. Пройшов 
навчання і  виявив потрібні знання «Правил охорони праиі під час роботи з інструментом 
та пристроями», «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті» ДБПА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праиі Охорона праиі і  промислова безпека в 
будівництві». Протокол М 11/6 від 03.08.2020р.____________________________________________
3. Головний механік Матвійчук Володимир В ’ячеславович - Посвідчення М  1065-26.
Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В (IV  група з 
електробезпеки); Посвідчення М  487-13/1-19. Пройшов навчання і  виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праиі, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праиі та електробезпеки. Протокол № 13/1 від 08.02.2019р.; Посвідчення М  4375-302-17, 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праиі під час виконання робіт на 
висоті», ДБПА.3,2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі Охорона праиі і 
промислова безпека в будівництві». Протокол № 302 від 30.10,2017р.; Посвідчення № 2344- 
80-19. Пройшов навчання і  виявив потрібні знання «Правил охорони праиі під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і  відповідного 
обладнання», «Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праиі на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках». Протокол М  80 від 05.06.2019р.______________________________________________
4. Інженер з О П  Осипчук Іван ТимоФійович - Посвідчення М  3732-129-17. Пройшов 
навчання і  виявив потрібні знання Закону України "Про охорону праиі" та нормативно- 
правових актів до нього. Протокол М  129 від 05.10.2017р; Посвідчення № 3732-129/6-17. 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праиі під час виконання робіт на 
висоті», ДБПЛ.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві». Протокол М  129/6 від 02.10.2017р; Посвідчення М  
3951-272-19. Пройшов навчання і  виявив потрібні знання «Типової інструкції по органЬаиії 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об ’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних



середовищах.» Протокол № 272 від 07.10.2019о: Посвідчення М  2346-80-19. Пройшов 
навчання і  виявив потрібні знання «Правил охорони праиі під час експлуатаиії 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і  відповідного обладнання». 
«Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних 
вимог з охорони праиі на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Протокол 
М  80 від 05.06.2019п___________ ______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

______Для праиівників підприємства проводяться навчання з питань охорони праиі
та перевірка знань з охорони праиі, за результатами яких оформляються протоколи 
встановленого зразка.

З усіма праиівниками підприємства проведені інструктажі з питань охорони
праиі, про що зроблено записи у відповідні журнали.________________________________________

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

На підприємстві наявна експлуатаиійна документаиія, протоколи огляду та
випробування засобів захисту._______________________________________________________________

Проведено атестаиію чотирьох робочих місиь, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм.___________________________________________________________________________

Праиівники в повному обсязі забезпечені спеиодягом та засобами індивідуального 
захисту згідно галузевих норм: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавииі 
комбіновані, рукавички гумові на трикотажній основі, чоботи гумові, окуляри захисні, 
куртка бавовняна на утеплювальній прокладні, брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладні, напівчоботи утеплені, напівкомбінезон бавовняний, каски, брюки брезентові, 
пояси запобіжні лямкові, пояси запобіжні безлямкові, костюм брезентовий, рукавииі 
брезентові___________________________________________________________________________________

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

Ю.І. Зубчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ^Й9й^ | ^ @ іку суб’єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці______________________20___р. . ^
■ Управ-тіння Держгфаці у Рівненській області

■------------------------- ■ І ЗАРЕЄСТРОВАНО
І За № - 20

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.” .


