
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця

Фізична особа-підприємець Матвійчук Володимир Вячеславович 

Місцезнаходження юридичної особи: 35360 , Рівненська обл., Рівненський р-н, 

с. Велика Омеляна, вул. Габрилівська, 12 

Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 2871300951

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових 

будівель.

Номер телефону: +380673241711.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: об'єкти замовників по 

Україні.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди (за наявності) згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від 16.08.2002 року № 1788 на ФОП Матвійчука В.В. страхування не 
проводиться т.щ. не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Я, Матвійчук Володимир Вячеславович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до 
Порядку).

Кількість робочих місць -  7. Адміністративна споруда -  1.
Наказом № 01 - ОП від 12.02.2019р. функції служби охорони праці 

покладено на інженера з охорони праці Осипчука Івана Тимофійовича, який 
пройшов навчання та перевірку знань в комісії Управління Держпраці в 
Рівненській області, на знання положень Закону України «Про охорону праці» 
(протокол № 129 від 05.10.2017р.), та нормативно-правових актів до нього, що 
затверджують «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»



(протокол № 129/6 від 02.10.2017р.) та «Правила безпеки систем
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правила будови 
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних 
актів, що встановлюють вимоги до балонів, «Правила будови та безпечної 
експлуатації ліфтів» (протокол № 129/в від 05.10.2017р.).

На підприємстві розроблені відповідно до штатного розпису та введені в 
дію Наказом № 01/3 -  ОП від 12.02.2019р. слідуючі інструкції з охорони праці: 

№ 1 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці 
№ 2 - Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного
електрифікованого інструменту
№ 3 - Інструкція з ОП по наданню долікарської допомоги
№ 4 - Інструкція з ОП при експлуатації підвісної електричної
колиски
№ 5 - Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування 
№ 6 - Інструкція з ОП для стропальника
№ 7 - Інструкція з ОП для штукатура
№ 8 - Інструкція з ОП для монтажника будівельних машин і
механізмів
№ 9 - Інструкція з ОП під час монтажу (демонтажу) підвісних 
електричних колисок
№ 10 - Інструкція з ОП з електробезпеки для І групи 
№ 11 - Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті 
№ 12 - Інструкція з ОП під час робіт з ручним пневматичним 
інструментом
№ 13 - Інструкція з ОП при роботі на матеріальному складі 
№ 14 - Інструкція з ОП при вантажно-розвантажувальних роботах
вручну і вантажопідіймальними механізмами

У ФОП Матвійчук В.В. працівники забезпечені засобами індивідуального 
захисту, а саме:

- каска будівельна;
- пояс запобіжний 2ПБ.

Відповідальною особою за виконання робіт на висоті призначено 
головного інженера Матвійця Олександра Володимировича.

У ФОП Матвійчук В.В. розроблено та введено в дію:
- «Положення про службу охорони праці»
- «Положення про систему управління охороною праці у ФОП Матвійчук 

В.В.»
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці».
ФОП Матвійчук В.В. веде такі журнали:



- Журнал вступного інструктажу з охорони праці
- Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
- Приймання та огляду риштувань та помосту
- Огляду самопідіймальної колиски
- Обліку та зберігання засобів захисту
- Реєстрація інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
- Обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.

Наказом № 01/2 - ОП від 12.02.2019р. створена постійно діюча комісія
для перевірки знань з питань охорони праці у наступному складі:

- голова комісії - ФОП Матвійчук Володимир Вячеславович (посвідчення № 
487-13/1-19 протокол № 13/1 від 08.02.2019р., посвідчення № 892-23-19 від 
28.02.2019р. допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В);
- головний інженер - Матвієць Олександр Володимирович (посвідчення № 
776-24-18 протокол № 24 від 02.03.2018р.; посвідчення № 442-15-17 протокол 
№ 15 від 14.02.2017р.; посвідчення № 659-24-17 протокол № 24 від 
02.03.2017р.);
- Осипчук Іван Тимофійович -  інженер з охорони праці (посвідчення № 3732- 

129/а-17 від 02.10.2017р.; посвідчення № 3732-129/6-17 протокол №129/6 від 
02.10.2017р.; посвідчення № 3732-129-17 протокол № 129 від 05.10.2017р.).,
які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр».

ФОП Матвійчук В.В. забезпечений необхідною кількістю нормативної і 
технічної літератури, що постійно оновлюється і поповнюється.

) ФОП Матвійчук В.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________ 20____ р. N ____

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, устаткування 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. ' Управління Держ праці у Рівненській області

ОУУ'иУ?. 20^


