
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 Поліщук Юрій
Миколайович, паспорт ___________ виданий ^ _ України в
Рівненській області

проживає: Рівненська область. Гощанський район, с , вул,Молодіжна,
будинок___ _

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ^ ^
телефон: 09659334 _
адреса електронної пошти: уигіу-р()И8сЬик@іікг.пеІ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнахрдженга, код згідно з ЄДРПОУ, 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 ьюмер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Цех по обробці природного каменю, що знаходиться за адресою: 35423, 
Рівненська область, Гощанський район, с.Воскодави, вул. Завгородня (Колгоспна). 44,

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 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, Поліщук Юрій Миколайович. Фізична особа-підприємепь
(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: 
розпилювання блоків природного каменю:



/

(найменування вид>' 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,

6 робочих місць. V тому числі 6 -  на яких існує підвищений ризик виникнення травм
юлькість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик вішикнення травм,

1 будівля, в якій знаходиться цех з обробки природного каменю
будівель 1 споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Фізична особа-підприємець Поліщук Юрій Миколайович пройшив навчання в 
ДП «Рівненський експертно-технічний центр» Державної служби України з питань 
праці та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол від
17.07.2020 №47, посвідчення№1191-47-20); «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Вимог безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (протокол від
17.07.2020 № 47/6, посвідчення № 1191-47/6-20); «Правила техніки безпеки і 
виробничої санітарії під час обробки природного каменю» (протокол від 17.07.2020 № 
47/ж, посвідчення № 1191-47/ж-20).

Наказом №01-ОП від 06.02.2017 відповідальним за стан охорони праці 
призначено Поліщука Юрія Миколайовича -  фізичну особу-підприємця.

Наказом №06-ОП від 06.02.2017 відповідальним за справний стан, збереження, 
видачу та безпечну експлуатацію виробничого обладання з переробки природного 
каменю призначено Поліщука Юрія Миколайовича -  фізичну особу-підприємця.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з іштань охорогш праці та

промислової безпеки;

ФОП Поліщуком Ю.М. розроблено та наказом №03-ОП від 06.02.2017 
затверджено «Положення про систему управління охороною праці».

ФОП Поліщуком Ю.М. розроблено та наказом №03-ОП від 06.02.2017 
затверджено «Положення про службу охорони праці».

наявністю служби охорони праці »

Наказом №02-ОП від 21.10.2019 затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці, що діють у ФОП Поліщука Юрія Миколайовича;

- Інструкція з охорони праці №01 вступного інструктажу;



- Інструкція з охорони праці № 02 під час робіт з вантажопідіймальними 
машинами, які кер\тоться з підлоги;

- Інструкція з охорони праці №03 під час вантажно-розвантажувальних робіт; 
Інструкція з охорони праці №04 під час робіт з рзшними інструментами та 
пристроями;

- Інструкція з охорони праці №06 з надання домедичної допомоги потерпілим 
при нещасних випадках на виробництві;

- Інструкція з охорони праці №08 під час ручного переміщення вантажів;
- Інструкція з охорони праці №09 під час робіт з ручним електрифікованим 

інструментом;
- Інетрукція з охорони праці №10 для стропальника;
- Інструкція з охорони праці №11 для полірувальника кам’яних плит;
- Інструкція з охорони праці №12 для машиніста каменерізного верстату.
ФОП Поліщуком Ю.М. розроблено та наказом №03-ОП від 06.02.2017 

затверджено «Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці».

Наказом №08-ОП від 14.08.2017 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників, в складі:

голова комісії -  Поліщук Юрій Миколайович -  фізична особа-підприємець;
члени комісії:
- Поліщук Микола Євгенович -  уповноважений найманими працівниками;
- Гуменюк Леонід Дмитрович -  майстер цеху.
Усі члени комісії пройшли відповідну підготовку та отримали потрібні знання 

законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки.

ФОП Поліщуком Ю.М. розроблено та наказом №05-ОП від 21.10.2019 
затверджено «Програму вступного інструктажу».

ФОП Поліщуком Ю.М. розроблені та наказом №05-ОП від 21.10.2019 
затверджені тематичні плани і програми та план-графіки навчання з питань охорони 
праці, програми стажування для новоприйнятих працівників.

Працівникам при прийомі на роботу та щорічно проводиться навчання та 
перевірка знань з охорони праці з оформленням протоколів. При прийомі працівників 
на роботу з підвищеною небезпекою проводиться стажування.

Працівники під час прийому на роботу та під час виконання робіт проходять 
вступний, первинний, повторний та цільовий інструктажі з охорони праці.

Журнал з реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці є в наявності та ведуться відповідні записи. Ведуться журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони
праці. інструкцій про проведеьшя навчання та інструктажу з питань охорони праці.



ФОП Поліщуком Ю.М. розроблено та наказом №03-ОП від 06.02.2017 
затверджено «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

Працівники ФОП Поліщука Ю.М. забезпечуються спеціальним одягом та 
засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та мінімальних вимог 
безпеки та охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці. Заведені особисті карти обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту на працівників. 
Працівники проходять медичний огляд та забезпечені засобами індивідуального 
захисту (спеціальний одяг, спеціальне взуття, захисні окуляри, распіратори, 
наушники) на робочому місці.

В наявності є необхідні методологічні інструкції, експлуатаційна документація, 
паспорти та інструкції на обладнання для обробки природного каменю.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Працівники фізичної особи-підприємця в повному обсязі забезпечені 
нормативно-правовою та матеріально-технічною базою навчально-методичного 
забезпечення.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-метод^шого забезпечення)

(підпис)

Поліщук Ю.М.
(ініціали та прізвище)

0j__ 20^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________ 20__р. № _______________ .

При.мітки: 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.".

Управління Держпраці у Рівненській області
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