
Додаток 8 
до Порядку
(в редакції постанови КМУ під 07 02 2018 р. №48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної ба^и роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавцв^
(для юридичної особи: наймеїп'ваяня юридичної особи,

мііііцїзнаходження, код іпдно и СДІ’І ІОУ, прізвище, Ім’я та по батькові керівника.

помер телефощ, телефаксу, адреса електронної пошти;
КОСТЮК РОМАН ОЛЕГОВИЧ, В0570341, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл., 17.02.1999р.

,гія фиичЕЮЇ особв -  підприємця, іірізвшие, ім'я іа по йатькопі, серія і номер паспорта, гаїм і коли виданий,

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Корзо, буд.20, кв.4, 8  :+380992576703, ідентифікаційний код 2990900858
місце проживаіп£я. реєстраційний номер облікової кар ікв илаї пика подаїків, помер телефону, телефакс^', адреса електронної пошти,

________________________ _________ на об’єктах замовників ________________ ________ _
місце вшсонання робіт шдвишеноі небе ліекита/або експлуатації (застосування) машин, механг^мів, усштконання пілвшценоі небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
кі/ііик'одування наслідків можливої інкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, фЬична особа-підприємеїдь Костюк Роман Олегович
(прілііипіе, ім'я га-ію баті.копі керіппика юридичної особи або філичтіої особи -  иідцрис^мгуі)

ЦІЄЮ  декларацією підтверджую відповідиісгь та/або матеріально-технічної бази т а  умов праці вимогам закоио- 
давства з питань охорони праці ггід час виконання таких робіт підвищеної небезпеки експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ____________________

(наймет вання виду робіт

Додаток 6. до Порядку, п.6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра ______ _
підшщоної небезпеки TBjaôo машин, механізмів^ устаткування підвищеної небеїиеки, ти» або марка (за наявності), номер партії дата місць, виготоатсння, 

крмна походження, які викотю ться та/або експлуатуються (тастосовуються) без отримапня відповідного дозволу; кількість робочихмісць. > тому числі i h n , 

на яких існ)т підвищений ризик виникнення травм, будівать і споруд (приміщень), виробничих об’єкіів (цехів, ;адьіщць, структу'рігах підрозділів)

ІНШІ відомості Для функціювання системи управління охороною праці створена служба охорони праці,
(прізвище, ім ’я та но бап>кокі осіб, вілноиідзльпих за дотримання вимог їаконодавсчва ;і нитавд. охорони праці та промислової безпеки; наявність

функції особи відповідальної за виконання функції служби охорони праці, згідно наказу №ОЮП від 10 січ-
ел>тк6и охороїш праці, інструкцій, інформації ггро проведеїшя навчаїшя та інструктажу з питань охорони криці, ексатуатаційноі докумеїггаші,

ня2019 року «Про призначення особи відповідальної за виконання функції служби охорони праці» вико-
•заеобін індивід\а.:іьпого захисту , нормаї ивно-нравової та матеріально-технічної бази, навча.льно-методичного забезпечення)

HVC сам роботодавець. Нвказом №040П «Про затвердження норматиниих актів з охорони праці» віл 10 

січня 2019 року затверджені нормативні акти з охорони праці, а саме: «Програма проведення вступного 

інструктажу з питань охорони праці». «Інструкттія проведення в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони 

праці». «Положення про службу з охорони праці». «Положення про навчання з питань охорони праці», 

«Програма навчання з питань охорони праці для працівників», «Програма проведення стажування 

(дублювання^). «Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та інших засобів 

індивідуального захисту». «Положення п р о  роботу уповноваженого трудового колективу із питань 

охорони праці». «Положення про систему управліїшя охороною праці». Для забезпечення безпечного

виконання робіт на висоті:_______ ______________________________________________

- наказом Ж )50П  «Про затвердження інструкцій з охорони пращ» від 10 січня 201^ року затверджені 

розроблені інструкції з ОХОРОНИ праці для професій та видів робіт, а саме: №01 для машиніста баштового



на: №02 для стропальників-, №03 під час виконання вантажно-розваніа^ісувальних робіт вантажо- 

іідіймальними кранами: №04 під час виконання моні^жних робіт інструментами та пристроями: №05 з 

надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках: №06 при виконанні вантажно- 

розвантажувальних робіт: №07 з елекітюбезпеки для працівників: №08 під час ручного переміщування 

матеріалів: №09 при виконанні робіт на висоті: №10 при роботі з ручним електрифікованим інструмеїпом: 

№11 ПРИ роботі з ручним інструментом та пристроями: №12 при виконанні слюсарно-ремонтних робіт: 

№13 при виконанні робіт з технічного обслуговування обладнання та конструкцій кранів: №14 під час 

виконання робіт у діючих електроустановках: №15 під час монтаясу залізних і залізобетонних конструкцій: 

№16 під час монтажу і демонталсу металевих тp^^частих риштувань: Х^І? для електромонтера з ремо^іту та 

обслуговування електроустаткування: №18 для монтажника будівельних машин і механізмів: №19 про 

заходи пожежної безпеки:

- наказом №014017 від 10 січня 2019 року затверджено «Положення про порядок виконання робіт

підвищеної небезпеки, на які потрібно видавати наряд допуск»: _____

- наказом №015011 «Про організацію робіт на висоті» від 10 січня 2019 року затверджено «Положення про

організацію безпечного виконання робіт на висоті»._______________________________________________

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначений механік Пецка Василь Вікторович, 

який пройїііов навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці і гід час 

виконання робіт на висоті». Відповідальним за проведення стажування, згідно наказу №080П «Про 

порядок проведення стажування» від 10 січня 2019 року є Фізична особа-підприємець. Новоприйняті 

працівники до початку самостійної роботи проходять стажування протягом п’яти робочих днів. 

Стажування проводиться за «Програмою проведення стажування (дублювання)», яка затверджена наказом 

№04011 від 10 січня 2019 року. Після закінчення стюкування та при задовільних результатах перевірки 

знань з питань охорони праці наказом працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться 

запис у «Журналі реєстрації інструктажів з охорони ппапі на робочому місці». З працівниками, які 

допущені виконувати роботи підвиїденої небезпеки, проводяться щоквартальні інструктажі з питань 

охорони праці. Проведення медичних оглялів організовано наказом № 090П «Про організацію проведення 

медичних оглядів працівників» від 10 січня 2019 року. Наказом №0130П «Про забезпечення працівників 

спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами інттивідуального захисту» від 10 січня 2019 року 

працівникам заведені особисті картки обліку видачі спеціального одягу, сне [.пальної о взугія та інших 

засобів індивідуального захисту згідно встановлених Норм. Ппапівники. які допущені до виконання робіт 

піпяитіїеної небезпеки та зазначені у «Переліку пратіівників. які допущені до виконання робіт на висоті» 

пройшли навчання з питань охорони праці та мають кваліфікаційні посвідчення на право виконувати 

відповідні роботи підвищеної небезпеки. Наказом №070П «Про затвердження інструкції про обов'язки, 

права тз R̂,лпoRІттзльнicть посадових осіб» від 10 січня 2019 року затверджені інструкції про обов'язки, 

права та відповідальність за виконання покладених на посадових осіб функцій відповідальних осіб за 

безпечне виконання робіт> а саме: ВО-01 Фахівця (спеціаліста) з охорони праці. ВО-02 відповідального за 

справний стан та безпечну експлуаіацію електрогосподарства. ВО-03 відповідального за здійснення 

нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. ВО-04 відповідального



утримання вантажопідіймальних краіііц в справному стані. ВО-05 відіювідальноіо за безпечне 

р̂ЛЮведення робіт вантажопідіймальними кранами. ВО-06 відповідального за організацію та безпечне 

проведення робіт на висоті. Обов'язки відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію 

електрогосподарства згідно наказу №ОбОГТ «Про призначення відповідального за справний стан і безпечну 

екснлуататтію електрогосіюдарства» від 10 січня 2019 року виконує сам роботодавець. Наказом №03011 

«Про призначення відповідальних осіб за нагляд, утримання та безпечну експлуатацію вантажо

підіймальних кранів» від 10 січня 2019 року призначено відповідального за здійснення нагляду за 

утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів в особі фізичної особи-підприсмця 

та відповідального за у фимання обладнання у справному стані та за безпечне проведення робіт вантажо- 

підіймальнимм кранами -  механіка Пецка Василя Вікторовича. Лля перевірки знань працівників з питань 

охорони праці наказом №020П «Про створення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони 

праці» створена комісія у складі З-ох осіб, головою комісії є Фізична особа-підприємець Костюк Роман 

Олегович. Всі представників коміа'ї пройцхли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП 

«Закарпатський ЕҐЦ Лержпраці». Для ведення обліку з охорони праці заведеш журнали встановленими 

нормативно-правовими актами з питань охорони праці Формами, а саме: «Журнал реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці». Журнал реєстпатіії інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місці». «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал обліку видачі інсгрукцій з охорони праці 

на підприємстві». «Журнал обліігу. перевірки та виппобування електроінструмента, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників». «Журнал протоколів перевірки знань» на групу 

ДОПУСКУ з електробезпеки. «Журнал обліку видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 

небезпеки». «Журнал обліку обладнання вантажопідіймальних кранів», «Журнал вахтовий машиніста 

вантажопідіймального крана, машини, підйомника». Працівники забезпечені випробуваними засобами 

захисту, роботи на висоті виконуються по наряду-допуску. При проведенні монтажних робіт 

оформлюються відповідні акти, а саме: «Акт огляду обладнання перед проведення монтажу». «Акт 

закри'ггя прихованих робіт». «Акт про підтвердження проведення монтажних (демонтажних) робіт і 

налагодження у відповідності плану виконання робіт». Монтаж обладнання виконується у відповідності 

плану виконання робіт ГПВР') з дотриманням вимог «Інструкції з встановлення обладнання», яка 

розроблена на основі ШТАОП 0.00-1.80-18 та затверджена наказом №0170П «Про організацію безпечного 

виконання робіт з вс^ановлення^бладнання» віл 10 січня 2019 року.

Р.О. Костюк

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ЕсКі  2 0 _  р. № Д / ___________і \

/  - X  /  \
П г у , , ч і п у , г І , -Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом иадає згоду на обр^бі^ персональних (іаних з метою 
забезпечення виконання вимо? Порядку видачі дозволів на виконанн^.^>бІт під<{ищеііої небезпеки та 
на експлуатацію (застгжуваннн) маиіин, механі±\т, устаткованим підвищеног небеіпекг4.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, 
ЯКІ через свої релігійні переконання відмоеліооться від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


