
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 Никитюк Олег Павлович______
Сдля юридичної особи; найменування юридичної особи,

паспорт серія________ . виданий Лубенським України в Рівненській_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

області р року. 33009, м. 1  вул, Золотіївська.
прізвише. ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

РНОКПП. номер тел. +380981199802. пикпіук o@ukr.net_____________
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 цро 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: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Никитюк Олег Павлович.
(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 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,

зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- зварювальні роботи
виготовлення, країна походження, які

- роботи в колодязя^ ійПу аі^:х^^екторах. замкнутому просторі (ємностях, боксах топках, 
трубопроводах) (і̂ 7

- земляні роботи, ш ині понад 2 метри

mailto:o@ukr.net


- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне оосллтовл^ання, машин, механізмів, 
устаткування пшвишеної небезпеки, а саме парових та водогрійних котлів теплопродукти
вністю понад 0.1 МВт_____________________________________________________

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

11 робочих місць, з них 9. на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісне приміщення площею 38.4 складське приміщення площею 102
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

№ Тип зварювального 
обладнання

Марка Зав. № або 
інвентарн.

Рік
випуску

Дата і № прот. 
перевірки ел. 
обладнання

Прим.

1 Зварювальний
інвентор

ASG LAST Інв № 12 2018 04.10.19 
Пр.№ 35-19

2 Зварювальний
інвентор

Power Craft 
PWI-245

Інв № 11 2018 04.10.19 
Пр. № 36-19

Інші відомості:

Відповідальним за безпечне виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме: робіт, що 
ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3м. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, 
роботи в колодязях, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах топках, 
трубопроводах! призначено майстра Капустяна Валерія Олександровича, який пройшов 
навчання та перевірку знань в ТОВ «Рівненський навчально-методичний пентр» законодавчих 
актів з охорони прані, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни прані, електробезпеки 
(протокол від 17.09.2020 р. №201, «Правил охорони прані під час роботи з інструментом та 
пристроями». «Правил охорони прані під час виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки прані. Охорона прані і промислова безпека в будівниптві». 
«Правил охорони прані на автомобільному транепорті». «Правил охорони прані під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
«Правил охорони прані під час вантажно-розвантажувальних робіт». «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (протокол від 
17.09.2020 р. № 20/61. «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони прані 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» 
(протокол від 17.09.2020 р. № 20/в1. _______ ______________________________________ _____ _

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

Відповідальним за безпечне виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме: зберігання 
балонів із стисненим, зрідженим газом, зварювальних робіт, монтаж, демонтаж, налагодження, 
ремонт, технічне обслуговування парових та водогрійних котлів призначено Никитюка Олега 
Павловича, який пройшов навчання та пер:і^^мпгді^^і^ в ТОВ «Рівненський навЧально- 
методичний центр» законодавчих актів з- 
потерпілим. гігієни прані, електробезпеки

ош(̂  прапК надання домедичної допомоги 
^ о̂токсі̂ ів^^ї 7.0^>2020 р. №201. «Правил охорони

праці під час роботи з інструментом та\ пристроюй». ,іЩравил охорони прані під час 
виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009\«Си^^г(!^і^айдартів безпеки прані. Охорона



праці і промислова безпека в будівництві». «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті». «Правил охорони прані під час експлуатації вантажопідіймальних кранів  ̂
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажл^альних робіт». «Мінімальних вимог з охорони прані на тимчасових або мобільних 
будівельнтРі майданчиках» (протокол від 17.09.2020 р. № 20/6). «Правил безпеки систем 
газопостачання». «Правил охорони прані під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». «Типової інструкції з організації безпечного велення газонебезпечних робіт». 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних тя 
вибухонебезпечних об’єктах». «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно виб\~хонебезпечних середовищах» Гпротокол від 17.09.2020 р. №
20/ві.________ _________________________________________________________________________

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

Наказом № 1/оп від 17.09.2020 фл-нкнії служби охорони праці покладено на інженера 
Сорокіна Максима Сергійовича, який пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ 
«Рівненський навчально-методичний центр» законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни прані, електробезпеки (протокол від 17.09.2020 р. 
№201. «Правил охорони прані 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 будівнинтвЬ>. «Правил охорони прані на автомобільному 
транепорті». «Правил охорони прані під час експлуатації вантажопідіймальних кранів. 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правил охорони прані чіл час вантажно- 
розвантажувальних робіт». «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» (протокол від 17.09.2020 р. № 20/61. «Правил безпеки систем 
газопостачання». «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». «Типової інструкції з організації безпечного велення газонебезпечних робіт». 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 
виб\д[онебезпечних об’єктах». «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (протокол від 17.09.2020 р. № 
20/в1. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил улаштування електроустановок».
«Правил експлуатації електрозахисних засобів» Гпротокол від 17.09.2020 р. № 20/а1.__________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3/оп від 17.09.2020 створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці в 
складі: голова комісії -  Никитюк О.П.. члени комісії -  Сорокін М.С.. Капустин В.О.

Проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників ФО - 
підприємця, протокол № 1 від 17.09.2020.
_____ На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці:_______________

З організації виконання робіт підвищеної небезпеки 
З охорони праці при монтажі риштувань з металевих труб 
З охорони праці для працюючих на висоті (риштуванняхі 
З охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок 
З охорони праці при ви̂ сонанні навантажувально-розвантажувальних робіт

хів будівель (споруді снігу
им електрифікованим інструментом

З охорони праці ^
З охорони праці і^ ^ й с  робіт
З надання доліка^ькоЩЬйбІШ від нещасних випадків
з охорони праці елек-трр^вар^иі^а
З охорони праці от^рцб^ітідз^заот^^ переносних електричних світильників
З охорони праці для ^юсаря^іШЗДінтника



з охорони праці газозварника (газорізника)
З охорони праці при виконанні робіт з ручним інструментом (неелектрифікованим) 
З охорони праці при роботі в закритих просторах 
З електробезпеки для робітників і службовців 
По огляду та випробуванню запобіжних ременів безпеки 
З безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, 
ацетиленом, із зрідженими газами та ін, газами)
З охорони праці для землекопа
З охорони праці для виконання робіт в траншеях та котлованах

інструкцій про проведення навчання та
Розроблене та затверджене Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони прані. Згідно зазначеного положення з усіма працівниками 
пінпригмства проведені інструктажі з охорони прані, про що зроблено записи у відповідних 
журналах (журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прані і журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони прані на робочому місцП. Також згідно положення 
працівники пі/їприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони прані, що
оформлюється протоколами.____________________________________________________________

Також на пілприємстві розроблені в затверджені Положення про службу охорони прані і 
Програма вступного інструктажу з питань охорони прані, наявна експлуатаційна документація 
іпасцорти облатнання. керівництва з експлуатації, протоколи випробувань засобів захисту
ТОШОІ __________________________________ ___________________________ __________________ _

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

засобами інтивідуального захисту в повному обсязі. Засоби захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно-справному стані та проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Регулярно ведеться контроль за 
якістю спенплгягу. спенвзуттям та засобами захисту, шо використовується працівниками, стан
та СТУПІНЬ їх забезпеченості._____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони прані та 

промислової безпеки. Працівники забезпечені побутовими приміщеннями. В наявності 
правила, інструкції, навчальні програми, білети для перевірки знань працівників, плакати з
охорони іша^І^^аа^ної безпеки, знаки безпеки тощо.

авової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ОД. никитюк
 ̂УпрЙї?Ш ІЩ Щ Ц#ївиіЩ ській 0^ І

І ^ л Р Е Р С Т Р О В А Н О  і
віл« 0 9  20

Деюіарація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів госпо;
Держпраці__________________ 20__р.
№ _________ _

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.”.


