
Додаток 8 
До Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Фізична особа підприємець Черначук В’ячеслав Володимирович

35350, Рівненська обл., Рівненський район, смт. Квасилів, вулиця Молодіжна, 
будинок 40, квартира 104.
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ ЗО 11220510, код згідно з КВЕД -41.10
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД

Черначук В ’ячеслав Володимирович
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

телефон: 0987276067, електронна адреса: rivnefasad2010@ukr.net.
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Хмельницький, вул. Свободи 16/1 а.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої гикоди- 
відсутній.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці- відсутній.

Я, Черначук В’ячеслав Володимирович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці 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 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

робочих місць - 8, із них на двох робочих місцях існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Роботи виконуються на об’єкті замовника.
підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

mailto:rivnefasad2010@ukr.net


В ФОП Черначук В.В. наказами по підприємству призначені відповідальні 
особи:

- відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, фізична 
особа підприємець Черначук В.В.

- відповідальні за безпечне виконання робіт по дільниці:
головний інженер Печончик О.В. призначений відповідальним:

- наказ № 11 -  ОП від 01.10.1018 року про закріплення об’єкту будівництва за 
відповідальною особою - головний інженер Печончик О.В.;
- наказ №12 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення особи, відповідальної за 

здійснення нагляду, утримання у справному стані обладнання - головний інженер 
Печончик О.В.;
- наказ №13 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення особи, відповідальної за 
організацію та безпечне виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів - головний інженер Печончик О.В.;
- наказ № 14 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення відповідальних за видачу 
наряд -  допусків - головний інженер Печончик О.В.;
- наказ № 15 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення відповідальних осіб за 
безпечне проведення робіт самопідіймальними електричними колисками - 
головний інженер Печончик О.В.;
- наказ № 16 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення відповідальних особи за 

безпечне виконання будівельно -  монтажних робіт - головний інженер 
Печончик О.В.;
- наказ №17 -  ОП від 01.10.1018 року про призначення особи відповідальної за 
технічний стан засобів захисту - головний інженер Печончик О.В.;

Наявність служби охорони праці:
Інженер з охорони праці Грушовець С.О. працевлаштована 4.02.2019 р. наказом 

№ 28- ОП від 4.02.2019 року створена служба з охорони праці, наказом № 29- ОП від 
4.02.2019 року затверджено «Положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві», наказом № ЗО від 4.02.2018 року затверджено «Положення про службу 
охорони праці», «Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці», «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», «Положення 
про медичні огляди працівників», «Положення про енергетичну службу»,
«Положення про наряд -  допуск», Програма вступного інструктажу, Перелік робіт 
підвищеної небезпеки, Програма проведення вступного інструктажу керівникам, 
виробникам, виконавцям робіт та службовцям, які поступають на роботу, «Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та 
засобами індивідуального захисту», програми стажування та програми навчання по 
спеціальностях. Наказ № 22- ОП від 6.12.2018 року затверджено інструкції з 
охорони праці по спеціальностях та видах робіт, та перелік інструкцій з охорони 
праці:

- Інструкція №1 з охорони праці з надання долікарської допомоги потерпілим 
при нещасних випадках на виробництві;

- Інструкція № 8 з охорони праці про порядок відсторонення від роботи 
працівників ФОП Черначук В.В. у разі появі на роботі у нетверезому стані;

- Інструкція № 7 з охорони праці при вантажо -  розвантажувальних роботах;



- Інструкція № 3 при роботах із застосуванням електричних ручних машин та 
механізмів;

- Інструкція № 2 з охорони праці для маляра;
- Інструкція № 4 при роботі на самопідіймальних колисках;
- Інструкція № 5 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція № 6 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 

використанням спеціальних страхувальних засобів.
Розроблені і затверджені інструкції для відповідальних осіб та перелік 

інструкцій для відповідальних осіб наказ № 26 - ОП від 7.12.2018 року:
- Інструкція № 01 особи відповідальної за збереження та справний стан 

електрифікованого інструменту.
- Інструкція №2 особи, відповідальної за електрогосподарство.
- Інструкція №3 особи відповідальної за безпечне виконання робіт на 

висоті.
- Інструкція №4 для інженерно -  технічних працівників, які здійснюють 

нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією самопідіймальних колисок. 
Інструкція №5 для осіб, відповідальних за утримання самопідіймальних 
колисок у справному стані.

На підприємстві створена комісія для перевірки знань з питань охорони праці 
наказ №32 - ОП від 5.02.2019 року. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці та правил: Фізична особа - підприємець 
Черначук В.В. -  голова комісії пройшов навчання в Рівненському Експертно -  
технічному центрі, законодавчих актів з охорони праці, надання до медичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 283-8-19 
підстава: протокол № 8 від 31.01.2019 року. «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» посвідчення № 283-8/В-19, протокол №8/В від 
28.01.2019р. «Правил охорони праці під час вантажо -  розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
посвідчення № 283 -  8/6 -19 підстава: протокол № 8/6 від 28.01.2019р.

Печончик О.В. -головний інженер -  член комісії, пройшов навчання в 
Рівненському Експертно -  технічному центрі, Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно -  правових актів до нього, посвідчення № 2302-88/1-17 протокол 
№ 88/1 від 07.08.2017р.

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під 
час вантажо - розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», посвідчення № 2091-63-18, 
протокол № 63 від 21.06.2018 р.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки в 
будівництві», посвідчення № 2302-88/6-17, протокол № 88/6 від 26.06.2017 року,



посвідчення № 2716-99-17 чергова група IV від 15.08.2018р.
Ладанівський М.Я. -  начальник дільниці -  член комісії, пройшов навчання в 

Рівненському Експертно -  технічному центрі, Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно -  правових актів до нього, посвідчення № 2304-88/1-17 від 
07.08.2017 протокол № 88/1.

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під 
час вантажо - розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», посвідчення №2090-63-18, 
протокол № 63 від 21.06.2018 р.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки в 
будівництві», посвідчення № 2304-88/6-17, протокол № 88/6 від 26.06.2017 року, 
посвідчення № 2714-99-17 чергова група IV від 15.08.2018р.

Грушовець С.О. -  інженер з ОП -  член комісії пройшла навчання в 
Рівненському Експертно - технічному центрі, Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно -  правових актів до нього, посвідчення № 1178-44-16 від 
21.04.2016р., «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів», 
посвідчення від 21.04.2016р., № 1178-44/д-16, «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці, охорона 
праці і промислова безпека в будівництві» посвідчення від 18.04.2016р. № 1178-44- 
6-16, «ПББЕ посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, «Правил безпеки систем газопостачання» та 
правил виконання газонебезпечних робіт посвідчення від 21.04.2016р. № 1178- 
44/в-16, «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під 
час вантажо -  розвантажувальних робіт» посвідчення від 21.06.2018р. № 2089-63- 
18., та група з електробезпеки IV до 1000 В., посвідчення 3228-784 від18.04.2016 
року.
Наказ № 33- ОП від 5.02.2019р. про комісію для перевірки знань з електробезпеки, 
члени комісії:

- Печончик О.В. -  головний інженер -  голова комісії - VI група з 
електробезпеки, посвідчення з електробезпеки № 2716-99-17.

- Ерушовець С.О. -  інженер з ОП -  член комісії - IV група з електробезпеки, 
посвідчення з електробезпеки №3428-784;

- Ладанівський М.Я. -  начальник дільниці -  член комісії - III група з 
електробезпеки, посвідчення з електробезпеки № 2714-99-17 .

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Проведено щорічне навчання з питань охорони праці для малярів -  штукатурів, 
протокол № 01 від 7.02.2019 року.

- Попко С. В. маляр - штукатур протокол № 01 від 07.02.2019р.
- Рудик М.В. маляр -  штукатур протокол №1 від 07.02.2019 року. Проведено 

навчання та присвоєні групи з електробезпеки для маляра -  штукатура



Попко С.В. - II група з електробезпеки, Рудик М.В. -  маляр -  штукар - II 
група з електробезпеки, журнал протоколів перевірки знань від 8.02.2019р. 
Маляри -  штукатури Попко С.В. та Рудик М.В. пройшли навчання в ДП 

Навчально -  курсовому комбінаті «Рівнебуд» за професією маляр -  штукатур:
- Попко Сергій Володимирович маляр - штукатур протокол № 36 від

15.08.2017 року реєстраційний № 708, присвоєний 4 розряд.
- Рудик Михайло Володимирович маляр -  штукатур протокол №36 від

15.08.2017 року, реєстраційний № 707, присвоєний 4 розряд. '
Наказ № 31 -  ОП від 4.02.2019 року затверджені розроблені тестові білети по 
професіях для перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства.
В ФОП Черначук В.В. ведуться журнали:

- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал протоколів перевірки знань;
- Журнал обліку та зберігання 313;
- Журнал обліку видачі інструкцій;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал оперативного контролю за станом охорони праці;
- Журнал огляду самопідіймальних колисок;
- Журнал реєстрації нарядів -  допусків.

Маляр -  штукатур Попко С.В. пройшов попередній медичний огляд в Комунальне 
підприємство міська лікарня № 2 Рівненської міської ради. Медогляд від 
16.01.2019 року.

Маляр -  штукатур Рудик М.В. пройшов попередній медичний огляд в 
Комунальне некомерційне підприємство міська центральна районна лікарня 
Здолбунівської районної ради. Медогляд від 11.02.2019 року.

Наказ № 34-ОП від 7.02.2019 року про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту.
На підприємстві видається спеціальний одяг, взуття та засоби індивідуального 
захисту, ведуться особові картки обліку спецодягу, спецвзуття та засобів 
індивідуального захисту. Видається працівникам:

- Комбінезон бавовняний;
Куртка бавовняна; 
головний убір бавовняний;

- черевики шкіряні;
- зимою додатково - куртка бавовняна на утепленій підкладці;
- черевики утеплені;
- брюки бавовняні на утепленій підкладці;
- рукавиці комбіновані;
- каска захисна з підшоломником;
- окуляри захисні;
- рукавиці гумові або рукавиці на трикотажній основі;
- пояс страхувальний лямковий;
- респіратор газопилозахисний.



Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша 
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, 
відповідні схеми їх розміщення по виробничим дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів. Проведено 
випробування поясів страхувальних -  Акт № 03 від 19.02.2019 року.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-правовоїдеаеягекіально-трхйічної бази, навчально-методичного забезпечення).

В.В. Черначук

Деклараї 
Держпраці

а у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
__________ 2019 р . № __________________

Управління Держпраці у Рівненській області;
З АР ЕЄ С ТР О ВА Н О

І За №^ > 25 /^  піжедс  ̂А* •$

на
їконання вимог

Примітки:
1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає з̂  

обробку персональних даних з метою забезпечення 
Порядку.

2. 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомити про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


