
. 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: Фізична особа -  підприємець Кравчуі 
Андрій Петрович,

паспорт виданий *  України і
Рівненській області

проживає: 35042, вул. . ,, з. Базальтове, Костопільськит
район. Рівненська область;

реєстрацій![ий номер облікової картки платника податків: 
номер телефону: моб.+З8(098)0217

(для юридичної особи: наймен) вання юридичної особи, місцезнаходження, чод згідно з ЄДРПОУ, прізвище, 
ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса елеісгронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 
місце проживання, реєстраційний помер облнювої картки платника податків, номер-телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти;

Цех з обробки природного каменю, що знаходиться за адресою: с. Зчазне, 
Костопільський район. Рівненська область.

місце виконашія робіт підвшценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
уст атковання підвищеної небезпеки)

Інформаїця про наявність договору сграхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди: немає.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його ви дачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не 

проводився. .
(дати проведення аудиту)

Я, Кравчук Андрій Петрович, фізична особа-підприємець,
(прізвище, ім'я та но батькові керівтшка 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 
ексилуатаїцї (застосування) таких машиїї, механізмів, ус-татковання підвищеної 
небезпеки: експлл'атація вантажопідіймальних кранів та машин їп.10 додатку 7

№
п/г

Тип крана,
вантажопідіймальність, т

Марка Заводський
номер

Рік
гнготогшення

Країна
виробш.к

1. Тельфер електричний, 
вантажопідіймальність 
0,5 т

Т--10232 352208 1975 Болга^ля

2. Тельфер електричний, 
вантажопідіймальність 

. 3,2 т

Т-10532 862438 1988 Болгарія

3. Тельфер електричний, 
вантажопідіймальність 
1,0 т

Т-10332 / 807547 1980

[_ .

Болгарія



(найменування виду робіт нідвященої небезпеки та/або мг.шш,, механізмів, устатковання підвиїденої небезпеки, 
тип або марка (за наявносгі),номер партії, дата виготовлетшу, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатутоться (застосовуються) без отримання відповідного дозвол>',
6_ -  робочих місць, у ТОЛїу числі 4 -  на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
і  будівля, в якій знаходиться цех з обробки природного КамеНхО.
будівель і споруд (приміщень), ви]тобничих єб'єкті (цехів, дільшіць, структурних підрозділів)

ІНШІ відомості:
Наказом №11 від 12.07.2019 відповідаіхьним за стан охорони праці 

призначено Юрима Олександра Миколайовича -  інженера з охорони праці.
Наказом ^215 від 11.07.2019 відпрвідальцим за утримання в справному 

стані та безпечною експлуатацією вантажоиідіймальних кранів та машин 
(електричних тельферів), а також за безпечним проведенням робіт 
вантажопідіймальними кранами та машинами (електричними тельферами) 
призначено фізичну особу-підприємця Кравчука Андрія Петровича.

Наказом №7 від 05.08.2019 у Ф,ОН, Кравчук А.П. створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у працівників.

Голова комісії: Кравчук Андрій Петрович -  фізична особа -  підприємець 
(посвідчення №2704-93-19, протокол від 12.07.2019 №93, посвідчення №3583- 
247-19, протокол від 23.09,2019 №247, посвідчення №2704-93/6-19, протокол 
від 12.07.2019 Л^93/б).

Члени комісії: Юрим Олександр Миколайовріч -  інженер з охоронрі праці 
(посвідчення №2717-93-19, протокол від 12.07.2019 №93).

Нагорний Олександр Євгенович - еріергетрік (посвідчення №6261-186-18, 
протокол від 07.12.2018.№186).

ФОН Кравчук А.П. розроблене та/нашізом №6 від 04.07.2019 затверджене 
«Положення про систему управління охорондіо праці».

ФОП Кравчук А.П. розроблене та наказом №1 від 16.07.2019 
затверджене «Положення про службу охсрони праці».

ФОП Кравчук А.П. розроблене та наказом Л'«7 від 05.08.2019 затверджене 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знатіь з питань 
охорони праці».

ФОП Кравчук А.П. розроблене та наказом №5 від 15.07.2019 затверджене 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

ФОП Крав’-іук А.П. розроблене та наказом №2 від 14.07.2019 затверджене 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

ФОП Кравчук А.П. розроблена та наказом JY23 від 14.07.2019 затверджена 
«Проірама щорічного навчання з охорони праці для працівників».

ФОП Кравчук А.П. розроблена та наказом 1'І24 від 15.07.2019 затверджена 
«Програма вступного інструктажу з охороні/ праці».

Наказом №9 від 16.07.2019 затверджені інструкції з охорони праці, що 
діють у ФОП Кравчук А.П.:

- Інструкція з охорони праці №1 з надання домедичної допомоги 
потерпілим.



- Іиструщііі з охорони р'/аг.- №2 для викснаичя робіт ручними 
інструментами та пристроями.

- Інструкція з охорони праці Х2І0 для стропальників.
Інструкція з охорони праці №5 для виконання робіт 

вантажопідіймальними машинами, які керуються з підлоги.
- Інструкція з охорони праці №8 для працівників І групи з

електробезпеки. •
- І.НС'ГруКЦіЯ з охорони їіраці №3 щодо безпечного проведення робіт з 

переміщення вантажів ваитажопідіймальними машинами (електричними 
тельферами).

У ФОП Кравчук А.П. ведутьсд. журнали, а саме:
- журнал з реєстрації вступного інструктажу;
- журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку робіт, ш,о виконуються за нарядами;

' - журнал, періодичного опіяду вантажопідіймальних кранів;
- журнал обліку вантажопідіймального обладнання.
Інструктажі (вступний, первипннй, повторний), а також щорічне 

спеціальне навчання з працівниками проводяться у терміни, визначені 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці. Розроблені програми та 
плани -  q)aфiки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників. Результати перевірки знань у працівників оформлюються 
протоколами перевірки знань.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання 
та інст[.>уктажу з питань охорогга праці,

У ФОП Кравчук А.П. тельфери електричні у кількості З (трьох) одиниць 
зареєстровані відповідно до вимог нормативно правових актів з питань 
охорони праці. На них є технічні иасіїоігги. Для електричних тельферів (З од.) 
ТзОВ «Чорне море плюс» проведено експертне обстеження, а також технічні 
огляди. - '

експлуатаїїійної документації.
Працівники ФОП Кравчук А.П. забезпечені спеціальним о;̂ ’їгом, 

спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
та норм, встановлених законодавством (костюми, захисні окуляри, шкіряні 
черевики, рукавички, навушники, респіратори тощо). Видача праїцвникам і 
повернення ними спеціального одяїу, спеціального взугтя та засобів 
індивідуального захисту обліковується в особпстпх каотках обліку 
спеціального одяіу% спеціального, взуття та інших з.чсобів індивідуального 
захисту,

з'ісобів індивідуального захисту, '



Декларація зареєстрована у журна^ті обліку суб'єктів господартог.&няя у 
територіальному органі,Держгіраїй _____________̂20__р. № _________ ___ ______ .

Примітки; 1. ФізиЛна особа - підприємець своїм пі,дДисбм надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечений виконашм вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткоьання підвищеної 
небезпеки.
2. Реєстраціїїнші номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняті'я та повідомили про цс 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ М  48 від 07.02.2018}

Управління Держпааці у Рівненській області

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  -
.іпд ..М Щ Д еі 20


