
Додаток 8

до Порядку
(в релаlсчii постапови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 щотого 2018 р. м а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiальноi бази вимогам раконодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:

(шя Юридичноi особи: наfiменування юридичноi особи, мiсцезнаходження, код згiдно з еДПОУ,

прiзвище, iм'я, по батьковi керЬника, номер телефону, телефiЙу, адрЪiа електрiннБГп-оцr";

Фiзична особа - пiдприемець Мельник Вiтатriй Андрiйович; паспорт , виданий

дrlяфiзичнoioсoби_пiдпpиeмця:пpiзвиш1е,iм'ятaпoбaтькoвi,.Ф@

Головино Костопiльський район, PiBHeEcbKa область, 35041; РНОКПП

виданий, мiсце прожИванюI, реестрачiйний номер облiковоТ картки гlпЬiнйа подiтiБ]ном"р
Tell. 097 4437 I 4 5 ; granitmelnik@ukr.net

телефону, телефаксу, адреса електронноi пошти;

(мiсче виконанIuI робiт пiлвшuеноi небезпеки
пiдвищеноi небезпеки)

таlабо ексшrуатацii (застосуваlпrя) машшr, механiзмiв, устаткованц,I

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перод третiми
особами стосовно вцшкодування наслiдкiв можливоi шкоди: не заключався

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi: не црqррдився
(лата провелешя аудиry)

(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридиtlноi особи або фiзичноi'особи -пiдприемця)
цiею. декJIарацiею пiдтвердхýдо вiдповiднiсть матерiально-технiчноi базп та умов
працi вимогаМ 3аконодавства з питанЬ охоронИ працi пiд чаС виконання таких iобiт
пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii (застосування) таких машин, MexaHbMiB,
ycTaTKoBaHHrI пiдвищеноi небезпеки:

пlдlи-eI(сплуатацlя вантажопiдiймальних kpaHiB та машин п.10 додатку 7
м
п/п

Тип крана,
вантажопiдiймальнiсть" т

Марка заводський
номор

PiK
виготовлення

Краiна
виробник

1. Тельфер електричний,
вантажопiдiймальн icTb
2,Q т

т-104з2 8816404 1989 Болгарiя

2, Тельфер електричний,
вантажопiдiЙмалънiстъ
0,5 т

т-|02з2 818845 1980 Болгарiя

aJ. Таль електрична, тЕ 100_ 3 1з9 1987 Росiя



вантажопiдiймальнiсть
1,0 т

5з|-у2

(найменування виду робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо машин, устатковання пiдвищеноi
небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата виготовлення, краТна тlохOдження, якi
викон},ються таlабо експлуатуються (застооовуються) без отримання вiдповiдного дозволу,
кiлькiсть робочих мiсць - З,у тому числi 2 - на яких icHye пiдвищений ризик
виникнення травм,
кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм,

1 будiвля, в якiй знаходиться цех з обробки природного каменю.
будiвель i споруд (примiщень), виробничих об'ектiв (uexiB, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi: згiдно наказу J\bl-ОП вiд 0б.01.2020 вiдповiдальнiсть за стан
несе фiзична особа - пi

чноТ допомоги п
KoMiciT Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi Jф98 вiд 19.07.2019,
посвiдчення Jtlb2839-98-19. дiйсне до 19.07.2022). Наказом Nq2-оП вiд 06.01.2020
введенi в дiю Положення з охорони працi. Наказом J\Ь5-оП вiд 06.01.2020
вiдповiдальною особою за утримання в справному cTaHi та безпечною
експлуатацiею вантажопiдiЙмальних KpaHiB та машин (електричних тельферiв). а
також за безпечним проведенням робiт вантажопiдiЙмальними кранами та
машинами (електричними тельферами) призначено Мельника Вiталiя
Миколайовича. який пройшов навчання та виявив потрiбнi знання <<Правил технiки
безпеки i ил

KoMlcl1 уп

<Правил охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв> (протокол KoMicii
Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi М35 вiд 15.05.2020. посвiдчення J\b881-

|5.05.2023 л охорони

iй областi Ns39/2 вiд 0

KoМlcll з
охорони працi у складi: Голова KoMiciT - ФОП Мелqник В.А.. члени KoMicii:
Домiнiкiн Павло Павлович (за згодою)" який пройшов навчання та перевiрк]r знань
законодавчих aKTiB з охорони працi. гiгiени працi. надання домедичноi допомоги

кол комlс11

KpaHiB. пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>. <Мiнiмальних вимог з
охоррони працi на тимчасових або мобiльних б}rдiвельних майданчиках> (протокол
KoMiciT Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi Jф117/B вiд 20.09.2019.
посвiдчення Ng3432-117lB-20. дiйсце до 20.09.2022): (Правил охорони працi пiд час

ентами та п ми)). (( ас виконання
робiт на висотi>>. <<Правил охорони працi пiд час виконання вантажно-
розвантажувальних робiо>. <<Правил охорони працi на автотранспортi> (протокол
KoMicii Управлiння Держпрацi }. Рiвненськiй областi Jфl17/б вiд 20.09.2020.
посвiдчення J\Ъ3432-117lб. дiйсне до 20.09.2022). гр}rпа з електробезпеки IV

Рiвненсъкiй областi Nq59 вiд 05.06.2020. посвiдчення N1003-59-20. дiйсне до

вантажоцiдiЙмальних KpaHiB. пiдiЙмальних пристроIв i вiдповiдного обладнання>

3_оп

Рiвненськiй областi NЬ117 вiд 20.09.2019. посвiдчення J\b3432-117-19" дiйсне до



кол
1 Яковишин

медичноi лlтац11 костопiльського
ькiй областi (за

aKTiB
питань
м.Чернiгiв. протокол N27 вiд 2б.10.2018. посвiдчення J\Ъ677l26l2018 вiд 2б.10.2018):
(прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотримання вимог законодавства з питань
охорони працi та промисловоТ безпеки; наявнiсть служби охорони працi,

(наказ JtJЪl-оП вiд 06.01.2020). а також iнстр}zкцii з охорони працi_по професiях та
iнструкцiй про проведення навчання та iнструктажу з питань охорони працi,

видах робiт для робочих спецiальностей (наказ J\Ь18-ОП вiд 07.11.2019): iнструкцiя з
и пDаIIl

на в
з ох в€LIIьника в

пооутовими

iвникi якi ви
вникiв. якi

ни прац1 пlд час

iзичн
дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB з охорони працi та промисловоТ
беЗПеки з }.рах}rванням специфiки дiяльностi фiзичноi особи_пiдприемця.

)
оП 0.00-4.12-05 <<Типове поло ання i

знань з питань

протоколи перевiрки знань).
У ФОП Мельник В.А. тельфери електричнi у кiлькостi З (трьох) одиниць

зареестрованi вiдповiдно до вимог нормативно - правових aKTiB з питань охорони
працi. На них е технiчнi паспорти. Щля електричних тельферiв (3 од.) ТзОВ <Чорне
море плюс) проведено експертне обстеження, а також технiчнi огляди.

експлуатацiйноi документацii,
Працiвники ФОП Мельник В.А. забезпеченi спецiаJIьним одягом, спецiальним

взуттям та засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до вимог та норм,
встановлених законодавством (костюми, захиснi окуляри, шкiрянi черевики,
рукавички, навушники, респiратори тощо). Видача працiвникам i повернення ними
спецiального одягу, спецiального взуття та засобiв iндивiдуального захисту
облiковуеться в особистих картках облiку спецiального одягу, спецiального взуття
та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

засобiв iндивiдуа_гьного захисту,



Працiвни нормативно-правовими актами з питань охорони
працi в

i та матерiаJlьно-технiчноi бази навчiIльно-методичного забезпечення)

В.А. Мельник
(iнiцiали та прiзвище)

у ясурналi облiку суб'ектiв господарювання в Управлiннi.Щержпрацi у
20_ р. JФ

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персональних
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання
робiт пiдвищеноТ небезпеки та на експJIуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними
особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та
повiдомили про це вiдповiдному орган
вiдмiтку в паспортi." Управлiння ,Гlержпрашi у Рiвненськlй областi

ЗJчF'Е€сТРоВАно
зчх *{_{€ui,tr .-9L zoЦp

рiвненськiй областi


