
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 г

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я 
та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти);

Фізична особа -  пі лппиомець Нездюр Ігор Миколайович,.______
для Фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

___________  , 33028. Рівнеської області. Рівненського району, місто Рівне
ким і коли виданий,місце проживання,

ВУЛИЦЯ будинок _ +380978422348__________________
реєстраційний номер облікової картки ішатника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
35042, Рівнеської області. Костопільського району, село Злазне. вулиця Колгоспна, будинок 100 

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
а у д и т  не ПРОВОДИВСЯ 

(дата проведення аудиту)

Я. Нездюр Ігор Миколайович фізична особа -  підприємець
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної оеоби 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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

експлуатація вантажопідіймальних кранів та машин (пункт 10. додатка 7). а саме:
- кран мостовий опорний електричний однобалочний, обліковий №1. заводський №б/н. 1978 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР:
-  електротельфер Т-10632. обліковий №2. (в складі крана'обліковий №1). 1983 року виготовлення, 
країна виробник — Болгарія:
- кран мостовий опорний електричний однобалочний. обліковий №3. заводський №б/н. 1971 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР:
-  електротельфер Т-10432. обліковий №4. (в складі крана обліковий №3). 1971 року виготовлення, 
країна виробник -  Болгарія:
- кран мостовий опорний електричний однобалочний. обліковий №5. заводський №б/н. 1978 року 
виготовлення, країна виробник -  СРСР:



-  електротельфер Т-10332. обліковий №6. (в складі крана обліковий №51 1983 року виготовлення, 
країна виробник -  Болгарія:
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, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів)

з робочих місць, V тому числі з -  на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
(кількість робочих місць, у тому числі тих , на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Побутово-господарські приміщення -  розташовані за адресою: 35042, Рівнеської області. 
Костопільського району, село Злазне, вулиця Колгоспна, будинок 100
/будівель і споруд (приміщень), вирорбничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Фізична особа -  підприємець Нездюр Ігор Миколайович, який пройпіов навчання: в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законгодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, протокол № 34 від 13.05.2020р., посвідчення № 864-34-20; «Правил 
охорони праці під час експелуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», протокол № 39/2 від 05.06.2020р., посвідчення № 987-39/2-20; в ТОВ 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та виявив потрібні знання в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: «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 праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Правил охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт , Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил будови і безпечної 
експлуатації обладнання, іцо працює під тиском», протокол № 27-6 від 25.06.2020р., посвідчення 
№538-27-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил техніки 
безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю», протокол № 27-в від 
25.06.2020р., посвідчення № 538-27-В-20.

Розроблено та затверджено наказом:
Наказ № 1 від 22.09.2020р. -  Про створення служби охорони праці і виконання функцій 

інженера з охорони праці покладені на Ковтунця Т.М., який пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол №49 від 12.04.2019р., поевідчення № 1475-49-19.

Наказ № 2 від 22.09.2020р. -  Про затвердження Положення про систему управління охороною 
праці.

Наказ № З від 22.09.2020р. - Про затвердження Положення про службу охорони праці.
Наказ № 4 від 22.09.2020р. - Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці.
Наказ № 5 від 22.09.2020р. - Про затвердження Положення про порядок проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці.
Наказ № 6 від 22.09.2020р. - Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку для 

робітників і службовців.
Наказ № 7 від 22.09.2020р. -Про затвердження Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Наказ № 8 від 22.09.2020р. - Про затвердження Програми ш;орічного навчання з охорони праці, 

нормативно -  правових актів, виробничої санітарії, гігієни праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму та професійним захворюванням працівників.

Наказ № 9 від 22.09.2020р. - Про затвердження Програми вступного інструктажу з питань 
охорони праці.



Положення про порядок видачі та затвердження нарядів на виконання робіт по ФОП Нездюр 
І.М., затверджено 22.09.2020р. ФОП Нездюр І.М..

Порядок видачі і оформлення письмових наряд -  допусків на виконання робіт з підвищеної 
небезпеки, затверджено 22.09.2020р. ФОП Нездюр І.М.

Перелік робіт з підвищеної небезпеки, затверджено 22.09.2020р. ФОП Неєдюр І.М.
Наказ № 10 від 28.11.2020р. Про затвердження переліку інструкцій з охорони праці.
На підприємстві діють наступні інструкції:

Інструкція з охорони праці № 14 про заходи пожежної безпеки на об’єктах.
Інструкція з охорони праці № 11 по наданню першої (долікарської) допомоги 

потерпілим.
Інструкція з охорони праці № 4 під час роботи з вантажними машинами, які керуються з

підлоги.
Інструкція з охорони праці № 5 під час виконання робіт на фрезерних верстатах по 

обробці каменю.
Інструкція з охорони праці № 6 під час виконання робіт на шліфувальних верстатах по 

обробці каменю.
Інструкція з охорони праці № 7 для машиніста кран -  балки, що керується з підлоги.
Інструкція з охорони праці № 8 з обробки каменю.
Інструкція з охорони праці № 9 для стропальника.
Інструкція з охорони праці № 15 під час виконання робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці № 16 по безпечному веденню робіт, пов'язаних з 

використанням електрифікованого інструменту.
Інструкція з охорони праці № 2 під час роботи з ручними електрифікованим 

інструментом та пристроями.
Наказ № 11 від 22.09.2020р. -  Про проходження первинного та періодичного медичного огляду 

працівниками ФОП Нездюр І.М..
Наказ № 12 від 22.09.2020р. - Про затвердження посадових інструкцій.
Наказ № 13 від 23.09.2020р. -  Про створення комісії по обстеженню будівлі.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації)

Наказ № 14 від 23.09.2020р. -  Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони
праці.

Голова комісії: Нездюр І.М. -  фізична особа - підприємець
{пройшов навчання: в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання в комісії 

Управління Держпраці у  Рівненській області: законгодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 34 від 13.05.2020р., 
посвідчення № 864-34-20; «Правил охорони праці під час експелуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол № 39/2 від 05.06.2020р., 
посвідчення № 987-39/2-20; в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та виявив потрібні знання в комісії 
Управління Держпраці у  Рівненській області: «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДЕНА. 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». Правил охорони праці під час вантажно — розвантажувальних робіт , Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил будови і безпечної експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», протокол № 27-6 від 25.06.2020р., посвідчення №538-27-6-20; «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил техніки безпеки і виробничої 
санітарії під час обробки природного каменю», протокол № 27-в від 25.06.2020р., посвідчення № 
538-27-в-20).

Члени комісії: Ковтунець Ю.М. -  інженер з нагляду
{пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у  Рівненській області: : законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол JVq49 від 12.04.2019р., посвідчення 
Хя 1474-49-19;, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті», протокол Хя 49/6 від



08.04.2019р., посвідчення № 1474-49/6-19; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол М  49/в від 12.04.2019р., посвідчення № 1474-49/в-19; «Правила охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», 
протокол № 99 від 12.04.2019р., посвідчення № 1618-99-19).

Ковтунець Т.М. -  інженер з охорони праці
{пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у  Рівненській області: : законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №49 від 12.04.2019р., посвідчення 
№ 1475-49-19; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правич 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті», протокол № 49/6 від 
08.04.2019р., посвідчення № 1475-49/6-19; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правич 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальта кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол № 49/в від 12.04.2019р., посвідчення №q 1475-49/в-19; «Правила охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», 
протокол № 99 від 12.04.2019р., посвідчення № 1619-99-19).

Наказ № 16 від 24.09.2020р. - Про призначення відповідальної особи за утриманням 
вантажопідіймальних кранів та машин у справному стані та за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами та машинами -  фізичної особи -  підприємця Нездюра Ігоря 
Миколайовича, який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під час експелуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол № 39/2 
від 05.06.2020р., посвідчення № 987-39/2-20; та пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «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 праці. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», протокол №27-6 від 25.06.2020р., посвідчення №538-27-6-20.

Наказ № 16 від 24.09.2020р. - Про призначення відповідальної особи за здійснення нагляду 
за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин по ФОП Нездюр 
І.М. -  інженера з нагляду Ковтунця Ю.М., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, ш;о працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», протокол № 49/в 
від 12.04.2019р., посвідчення № 1474-49/в-19;

Наказ № 15 від 23.09.2020р. -  Про призначення відповідальної особи за технічний стан 
електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  фізичної особи -  підприємець Нездюр І.М. 
група з електробезпеки -  III до 1000 В, протокол № 27-а від 25.06.2020р., посвідчення № 538-27-а- 
20 (ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» чергова перевірка - 25.06.2021р.).

Наказ № 15 від 24.09.2020р. -  Про створення комісії по перевірці знань з питань 
електробезпеки.

Нездюр І.М. -  фізична особа - підприємець 
Ковтунець Ю.М. -  інженер з нагляду 
Ковтунець Т.М. -  інженер з охорони праці

Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони праці тва 
інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці 
на робочорму смісці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться після стажування та 
перевірки щзнань, про ш;о є відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на 
робочому місці.

Голова комісії: 
Члени комісії:



Ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці.

Персонал забезпечений захисними засобами згідно вимог НПАОП 00.0-1.15-07 «Правила 
охорош праці під час виконання робіт на висоті» є в наявності засоби індивідуального захисту від 
падіння працівників з висоти (пояси запобіжні, каски, огородження), знаки безпеки, при роботі в 
колодязях використовується протигаз шланговий ПШ-1, страхувальна мотузка, шолом, спецодяг, 
спецвзуття відповідно і при виконанні зварювальних роботах: брезентовий костюм зварювальника, 
захисний щиток, шолом та шкіряні черевики зварювальника. Запобіжним поясом проведене 
статичне випробування заводом-виготовлювачем. Засоби захисту реєструються в «Журналі обліку 
видачі засобів індивідуального захисту».

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводиться відповідальною особою 
результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального захисту.

Працівників підприємтсва пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальні вимог безхпеки і 
охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

В наявності є необхідні методологічні інструкції , експлуатаційна документаційна, паспорти 
та інстукції на вантажопідіймальні крани та машини.

В паспортах вантажопідіймальних кранів та машин наявні записи експерта технічного ТОВ 
«СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ» про проведені експертні обстеження (технічні діагностування) 
01.07.2020 року та наявний запис експерта технічного ДП «РІВНЕНСЬКИЙ» про проведені 
позачергові повні технічні огляди 10.07.2020р та введені в експлуатацію інженером з нагляду 
Ковтунцем Ю.М., який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією кранів по ФОП 
Нездюр І.М. 24.09.2020 року

Пранівники фізичної особи -  пілприємця в повному об’ємі забезпеченні нормативно -  
(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

правовими актами з питань охорони праці. 
навчально-методичного забезпечення)

Фізична особа -  підприємець
(підпис)

0 9  20 JOO р.

І.М. Нездюр

^Т^авліния Держпраці у Рівненській області
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госпедарювання у територіально; 

органі Держпраці ______________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.".


