
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:_ Приватне підприємство “Марк’'

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Рівненська обл.. м. Здолбунів, вул. Шкільна буд. 44. кв. 223. ЄДРПОУ 31690603.___________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
________ ТЦавінська Олена Іванівна. +380684451630, аРе@,икг.пе1________

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;

-_________________ ________________на території України_______________________________
. 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
(дата проведення аудиту)

Я, Щавінська Олена 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 
з'аконодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвишеної 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,

- зварювальні роботи
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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

• 18 робочих місць, з них 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_



КІЛЬКІСТЬ робочих МІСЦЬ, у тому ЧИСЛІ ТІІХ, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і СПОРУД (приміщень)-!, виробничріх об’єктів-0, дільниць-0, структурних підрозділів-1 ■
будівель і споруд (прі-шіщень), виробничих об'єктів

Інші відомості:
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Борисюк Валерій Миколайович -  виконавець робіт - відповідальний за безпечне виконання 
будівельно-монтажних робіт, робіт на висоті, безпечну експлуатацію інструменту, пристроїв, 
пожежну безпеку, гігієну праці, безпечне виконання робіт електроінструментом, зберігання та 
використання його за призначенням, контроль за справним станом електроінструменту, безпечне 
виконання вантажно-розвантажувальних та зварювальних робіт.____ <- ______ •

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

Борисюк В.М. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони прані, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки в ТОВ «Рівненський навчально- 
методичний центр». Протокол № 4 від 19.0б.2020р. посвідчення № 66-4-20. 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 прані. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони прані на 
автомобільному транспорті», «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 будівельних майданчиках». Протокол № 4/6 від 19.06.2020 р., посвідчення № 66-4/6-20). 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання 
працівниками», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів». Протокол № 4/в від
19.06.2020 р., посвідчення № 6б-4/в-20, Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Вимог безпеки 
та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Правил охорони 
праці під час зварювання металів». Протокол № 4/г віл 19.06.2020 р., посвідчення № 66-4/г-20.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Директор підприємства Щавінська Олена Іванівна пройшла навчання і перевірку знань законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки в 
ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр». Протокол № 4 від 19.06.2020р. посвідчення № 65- 
4-20. Пройшла навчання і виявила 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 прані. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті». «Правил охорони праці під час експлуатації 
ваігтажопідіймальних 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 № 4/6 від 19.06.2020 р., 
посвідчення № 65-4/6-20). Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних 
об’єктах». «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
виблпсонебезпечних середовищах», «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками». «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів». Протокол № 4/в від 19.06.2020 р., посвідчення № 65-4/в-20. Пройшла навчання і



виявила потрібні знання «Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками». «Правил охорони праці під час зварювання металів». Протокол № 4/г 
від 19.06.2020 р.. посвідчення № б5-4/г-20. Має IV групу з  електробезпеки, протокол № 4/а від
15.06.2020 р.. посвідчення № 65-4/а-20.

На ПІДПРИЄМСТВІ функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Романчук 
Тамара Яківна, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДГІ «Рівненський експертно-технічний 
дентр» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, 
електробезпеки. Протокол № 143 від 08.11.2019 р; посвідчення № 4472-143-19. Пройшла навчання і 
виявила потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті». ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві». «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт». Протокол № 143/6 від 08.11.2019 р., посвідчення № 4472-143/6-19. Пройшла навчання і 
виявила потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони праці під час 
експлуатягтії обладнання, що працює під тиском». «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». . «Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Протокол № 143/в 
від 08.11,2019 р.. посвідчення № 4472-143/в-19. Має IV групу з електробезпеки, протокол № 143/а від
04.11.2019 р.. посвідчення № 4635-18. _________________ __________________ __________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 02/оп від 14.08.2020р. призначена особа, відповідальна за електрогосподарство -  
виконавець робіт Борисюк В.М. (IV група з електробезпеки, протокол перевірки знань від____
15.06.2020 р. № 4/а. посвідчення № 6б-4/а-20).______________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці:__________________
№ Г - Інструкція з охорони праці з електробезпеки для І групи ________________________ _
1̂ 0 2 - Інструкція з охорони праці по надаїтаю першої (долікарської) допомоги потерпілим при
нещасних випадках___________________ ___________________________________________________
№ З - Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті______________________________ _
№ 4 -  Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання_____________________
№ 5 - Інструкція з охорони праці для муляра
№ 6 - Інструкція з охорони праці під час монтажу (демонтажу) металевих риштувань 
№ 7 - Інструкція з охорони праці для штукатура_______________________________
№ 8 -  Інструкція з охорони праці під час монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій 
№ 9 -  Інструкція з охорони праці під час виконання бетонних робіт_______ ___________
№ 10 - Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструменту 
№11-  Інструкція з охорони праці прибиральника службових приміщень _____________ _
№ 12 - Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах____________________
№ 1 3 -  Інструкція з охорони праці під час робіт на риштуваннях і помостах_____________________
№ 14 -  Інструкція під час робіт на персональному комп'ютері_________________________________
№ 1 5 -  Інструкція з охорони праці для підсобного робітника_________________________________

інструкцій про проведення навчання та
На підприємстві розроблене та затверджене Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці. Згідно зазначеного пололсення з усіма працівниками 
підприємства проведені інструктажі з охорони праці, про що зроблено записи у відповідних 
журналах (журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці). Також згідно положення працівники 
підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що оформлюється
протоколами встановленого зразка.____________________________ ___________________________

Також на підприємстві розроблені в затверджені Положення про службу охорони праці і 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наявна експлуатаційна документація



(паспорти обладнання, керівництва з експлуатації, протоколи вимірювання опору ізоляції.,
протоколи випробувань засобів захисту тощо). __________________________________________^

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

інливіпуального захисту згідно галузевих норм: костюм бавовняний, костюм для зварника, черевики 
ш кірян і, рукавиці комбіновані, рукавиці брезентові, рукавиці-краги, щиток захисний, чоботи гумові, 
окуляри захисні, куртка бавовняна на утеплювальній прокладці, брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладці, напівчоботи утеплені, напівкомбінезон бавовняний, каски, брюки брезентові, пояси 
запобіжні лямкові, пояси запобіжні безлямкові. Засоби захисту використовують за призначенням. 
зберігають у технічно-справному стані, а також проводять випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. ГІрацівникіі забезпечені побутовими
при.мііцення.м'и._________________ ____________ ___ _______________________________________

Також наявна нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення (Правила охорони праці, ДБН. інструкції, навчальні програми, білети для перевірки
знань працівників, плакати з охорони праці і пожежної безпеки, знаки безпеки тощо).___________

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

Щавінська О.І.
(ініціали та прізвище)

Управління Д ерж праці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

І '-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці__________________ 20__р.
№

Пррімітки; 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.”.


