
Додаток В

до Порядку
' (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. М а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
ВiДпОвiдностi матерiальноi бази вимогам законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:

(лля tоридичноi особи: найменуванIJя юридичцоi особи, мiсцезнаходженIIя, код згiдно з С,ЩРПОУ,

прiзвице, iм'я, по батьковi керiвника, rrомер телефону, телефаксу, адреса електронrtоi поц]ти;

(Diзичtта особtt -- пiдприсмеllr, МслыIик Вiталiй Аrтлрiйович; пасrlор,г cepii виllаtlий

ltля фiзlачtlоi особи-- пiдприемlц: прiзвиulе, iм'я та по батьковi, серiя i IIом9р паспорта, ким i коrlи

Головин, Itостопiльсьttий район, PiBHeHcbKa область, 35041; РНоКПП

виданий, мiсце проживання, ресстрацiйrний номер облiковоi картки шIатника податкiв, номер
тел. 0974437 | 45 ; granitmelnik@ukr.net

телефону, телеtРаксу, адреса електронноТ пошти;

1л каU, Jlr rYlvJrvлrrl\rlq. Tvr

(мiсце виttонання робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експrryатацii (застосування) машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеноi небезпеки)

Iнформаrliя про riаявнiсть договору страхуваIIня цивiльноi вiлповiltа-llьностi перед r,ретiми
особами стосовI{о вiдrrtколуваttняt tлас.lтiлtсiв мохiливоi пIко2lи: не закJIIоI{аI]сrI

(rtаймеrlуванrtя страховот компаlIiт, строк ;iiT страхового полiсу, номер .га дата його вилачi)

lнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi: на_др9в9дцЕ9д
(дата проведенгrя аулиту)

вiталiй Андпi чна
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноi особи.-пiдприемця)
цiею декJIарацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та умов
працi вимогаМ законодавства з пита}IЬ охоронИ працi пiд1 час викона}IrIя таких робiт
пiдвишдеltоТ небезпеки таlабо ексIIJIуатацii (застосування) таких маrtlин, механiзмiв,
устаткоI]ання пiдвищеrrоi небезпеки:

- розIIилювання блокiв приро/{ного каменю (пункт 10 дола.гку 6)

(наймепуtlаrтrIя виlIу робi,г гlil{виttIеноi rIебезпеки таlабо машин) ус,гirгковаI{нri tтiдвиrцеrtоТ
trебезпеки, тиtt irбо марка (за наявттостi), номер партii, дата виготовJIеIIrIrI, KpaTrta походжепIlя, якi
викоIIую,гLся таlабо експлуа]jгуIотt ся (застосовуються) без отримання вi2lltоtliдного дозволу,
кi;lькiо,гь робочих мiсць - З, у тому чисJli 2 - на яких icHye rIiдвиIцениЙ ризик
виIIикнеIIня травм,
КiЛЬКiСТЬ РОбОчих мiсць, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнеtIня травм,
1 булiвля, в якiй знаходиться цех з обробки природного каменю.
бУДiВель i сгlорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)



Iншi вiдомостi: згiдно наказу Мl-оП вiд 06.01.2020 вiдповiдальнiсть за стан
охорони працi несе фiзична особа - пiдприемець Мельник Вiта"гriй Андрiйович. який
пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих aKTiB з охорони працi. гiгiени

..F/
прац1" надання домедично1 допомоги потерпlлим та електроOезпеки (,протокоJI

KoMicii Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi Ng98 вiд 19.07.2019,
посвiдчення Ng2839-98-19. дiйсне до 19.07.2022). Наказом JФ2-оП вiд 06.01.2020
введенi в дiю Положення з оIорони працi. Наказом Ng2-ОП вiд 06.01.2020
вiдповiдалъною особою за виконання робiт з розпилювання блокiв природного
каменю призначено Мельника Вiталiя Миколайовича. який пройшов навчання та
виявив потрiбнi знання <<Правиц технiки безпеки i виробничоi caHiTapii пiд час
обробки гtриродного каменю>. кПравил охорони працi пiд час дроблення i
сорт}zвання. збагачення корисних копалин i огрудк}rвання р}zд та концентратiв>>
(протокол KoMiciT Управлiння держпрацi ), Рiвненськiй областi J\Ъ59 вiд 05.0б.2020,
посвiдчення J\b1003-59-20. дiйсне до 05.0б.202З). <Правил охорони працi пiд час
вантажно-розвантажувальних робiт>. <<Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ
навантажувачiв>> (протокол KoMicii Управлiння Держпрацi }, Рiвненсъкiй областi
jtlb35 вiд 15.05.2020" посвiдчення J\Ъ881-35-20. дiйсне до 15.05.2023)" <Правил
охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB. пiдiймальних
пристроiв i вiдповiдного обладнаннп (протокол KoMicii Управлiння Держпрацi у
Рiвненськiй областi J\Ъ39/2 вiд 05.0б.2020. посвiдчення М985-39/2-20, дiйсне до
05.06.2023).

Наказом вiд 06.01.2020 за J\Ь3-оП створена KoMicii з перевiрки знань з питань
охорони працi у складi: Голова KoMiciT - ФОП Мельник В.А.. члени KoMicii:
Домiнiкiн Павло Павлович (за згодою). який пройшов навчання та перевiрк]r знань
законодавчих aKTiB з охорони працi. гiгiсни працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим та електробезпеки (протокол KoMicii Управлiння Держпрацi ]r
Рiвненськiй областi Ng117 вiд 20.09.2019. посвiдчення N3432-117-19. дiйсне до
20.09.2022): <Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних
kpaHiB. пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>. <мiнiмальних вимог з
охоррони працi на тимчасових або мобiльних б}rдiвельних майданчиках> (протокол
KoMicii Управлiння Дещспрацi }z Рiвненськiй областi Ng117/B вiд 20.09.2019"
посвiдчення .}tlg3432-117lв-20. дiйсне до 20.09.2022); (Правил охорони працi пiд час
робiт з iнстр}rментами та пристроями>>. <<правил охорони працi пiд час виконання
робiт на висотi>>. <Правил охорони працi пiд час виконання вантажно-
розвантажувальних робiт>. <Правил охорони працi на автотранспортi> (протокол
KoMicii Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi JrlЪ117/б вiд 20.09.2020.
посвiдчення N3432-117/б. дiйсне до 20.09.2022). гр}rпа з електробезпеки IV
(протокол KoMiciT Управлiння Держгrрацi v Рiвненськiй областi J\Ъ117lа вiд
16.09.2019): Яковишин Володимир Сергiйович" начальник вiддiл}. органiзацii
медичноТ реабiлiтацii - страховий експерт з охорони працi Костопiльського
вiддiлення УВД Фонду соцiального страх}rвання Украiни }, Рiвненськiй областi (за
згодою). якиЙ проЙшов навчання та перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з
питань охорони прgцi та соцiального страхування вiд нещасних випадкiв (НМЦ
м.Чернiгiв. протокол J\b27 вiд 26.10.2018. посвiдчення Jф677l26l2018 вiд 26.10.201В):
(прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотримання вимог законодавства з питань
охорони прачi та промисловоi безпеки; наявнiсть служби охорони працi,

На пiдприемствi розробленi та введенi в дiю посадова iнструкцiя керiвника
(наказ }lЬl-ОП вiд 06.01.2020). а також iнструкцii з охорони працi по професiях та

iнструкцiй про проведення навчання та iнотруктажу з питань охорони працi,



охорони працi з надання першоi домедичноi допомоги потерпiлим при нещасних

iнструкцiя з охорони працi при користуваннi електропоб]rтовими приладами на

€Lльностей (наказ JYs1 07.11.2019): i

ництвi; iHc
1в з каменю;

працi працiвникiв. якi вик

i: iH икiв, якi

i привиконаннi ва

LЯ З ОХОРОНИ

iзичноi'-особи пi ная
застос}rванням переносних драбин та драбинок.

манням их aKTiB з охорони
безпеки з урахуванням специфiки дiяльностi фiзичноi особи:пiдгrрисмця.

i iз ст. 18 Законч Укпаiни ( та
нпАоп 0. оження про п

iнстрчщтажi з питань охорони працi (вступний. первинний. повтоDний). а

коли перевlрки знань).
В наявностi е необхiднi методологiчнi iнструкцii, експлуатацiйна

документацiя, паспорти та iнструкцii на обладнання з обробки блокiв природного
КаМеНЮ' 

експлуатацiйноТдокцzментацii,
Працiвники ФОП Мельник В.А. забезпеченi спецiальним 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 одягy, спецiального взуття та засобiв iндивiдуального захисту
облiковуеться в особистих картках облiку спецiального одягу, спецiального взуття
та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

засобiв iнливiryаrьного захисту,
Працiвники забезпеченi нормативно-правовими актами з питанъ охорони

працi в по_

та матерiально-технiчноi бази навчально-методичного забезпечення)

В.А. Мельник
(iнiцiали та прiзвище)

вана у хсурналi облiку суб'сктiв господарю"ur.п" в Управлiннi Щержпрацi у

fr.;йыу рьй;iй,б"й
;трOвАно

ý{6 og
%, tе.l2t rrr| с *цttl{зсе l,
вVrry €РlV i4 , lJ

рiвненськiй областi 20_ р. JФ



"ГIримiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку lrерсональних

даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання

робiт пiдвищеноТ небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,

устатковання пiдвищеноi небезпеки.

2. Ресстрацiйний номер облiковоТ картки платникаподаткiв не зазначаеться фiзичними
особами, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та
повiдомили про це вiдповiдному органу державноТ податковоi служби i мають
вiдмiтку в паспортi."


