
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця;
Найменування фізичної особи: Фізична особа-підприємець Максимчук Віктор 
Євгенійович
Серія і номер паспорта,ким і коли виданий:
ФОП Максимчук Віктор Євгенійович, паспорт СР 105887 виданий Рівненським РВ 
УМВС в Рівненській області 16 жовтня 1996 р.,
Місце проживання:
35500, Рівненська область, Рівненський р-н, с.Зоря, вул. Хмельницького,5.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 2747515592
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 0673825660
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки. 35314, Рівненська
область,Рівненський р-н. с.Зоря вул. Будівельників, 10
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: АТ
«Українська пожежно-страхова компанія», договір № 439-ц від 03.09.2017р до 
03.09.2018р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Максимчук Віктор Євгенійович
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, устаткування підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м., що виконуються без отримання 
відповідного дозволу
Кількість робочих місць -  3 працівника.
Інші відомості:

В ФОП Максимчук В.Є. наказом № 1-ОП від 11.06.2018р. створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Мазуна Андрія Андрійовича. Наказом № 2 від 11.06.2018р. затверджено положення 
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Інформація про інструкції:

В ФОП Максимчук В.Є. розроблені та затверджені наказом № 3-ОП від 
12.06.2018р інструкції відповідальних осіб:
- особи відповідальної за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, в тому 

числі з риштувань,помостів;
На підприємстві наказом № 3-ОП від 12.06.2018р затверджено інструкцію з 

охорони праці №13 під час робіт ручними інструментом та пристроями, інструкцію з



охорони праці № 14 під час виконання робіт ручним електроінструментом, інструкція 
з охорони праці №15 при застосуванні переносних драбин та драбинок, 
інструкція з охорони праці № 37 під час виконання робіт на риштуваннях і 

помостах, інструкція з охорони праці № 35 під час виконання робіт на висоті, 
інструкцію з охорони праці № 36 під час робіт на висоті -  використанням спеціальних 
страхувальних засобів,

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та інструктажів 
на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі 
інструкцій з охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку 
робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал приймання та огляду 
риштувань помостів, журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

В ФОП Максимчук В.Є. згідно наказу № 8-ОП від 1.06.2018р. працівники які 
допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани-графіки проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до наказу за № 8-ОП від 15.06.2018р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -ФОП Максимчук В. Є.
Члени комісії:
- Інженер з охорони праці -  Мазун А. А.
- Технолог Горєлкіна В.А.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - ФОП Максимчук Віктор Євгенійович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 2885-88-18 від 13.07.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
5209-1 ІЗвід 09.07.2018р., IV група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями, Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці», 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві № 2885-88-6-18 від 13.07.2018р.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Мазун Андрій Андрійович, перевірка знань з охорони 

праці, посвідчення № 2884-88-18 від 13.07.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
2884-88-а-18від 09.07.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці», 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві № 2884-88-6-18 від 13.07.2018р 

Технолог Горєлкіна Вікторія Андріївна, перевірка знань з охорони праці, 
посвідчення № 2874-88-18 від 13.07.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 663-22-14 
від 09.07.2018р., IV група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці», Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві № 2874-88-В-18 від 13.07.2018р



На підприємстві призначено відповідального за організацію і безпечне виконання 
робіт на висоті в тому числі з риштувань, помостів електромеханіка Гарашко Ігоря 
Олександровича (наказ № 9 від 18.06.2018р).
Заявлений вид робіт виконується по наряду-допуску на проведення робіт з підвищеної 
небезпекою згідно встановленої форми і з проведенням цільового інструктажу. Згідно 
наказу№Ю-ОП від 18.06.2018р. . відповідальним за видачу нарядів-допусків
призначено ФОП Максимчука В.Є.. ,який пройшов навчання та перевірку знань ДБН 
А 3.2-2-2009.Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві в ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2885-88-6-18 від 13.07.2018р.

Працівники, що працюють на роботах на висоті пройшли навчання з питань 
охорони праці (Протокол № 06/18 від 15.06.2018року) мають відповідну кваліфікацію, 
медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні.

В ФОП Мксимчук В.Є. працівники, які зайняті на роботах на висоті, згідно 
наказу № 18 від 18.06.2018р. забезпечені спецодягом, спецвзуттям ,(костюми 
бавовняний, черевики шкіряні) та засобами індивідуального захисту (каски, 
запобіжні пояси,захисні окуляри, діелектричні рукавиці) відповідно до особистих 
карток обліку та «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
Територіальному органі Держпраці у Рівненській області

Фізична особа -  підприємець

« » 2 0 ___р. № .

Управління Держпраці у Рівненській області |


