
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-. Приватна виробничо-комерційна фірма «Фіалка», 35314, 
Рівненська область, Рівненський район, с.Зоря, вул. Конституції, 24/16, ЄДРПОУ 
30207687, директор Фалко Юрій Володимирович, тел. (0362)69-07-39, fialka_tm@ukr.net 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -  Рівненська область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Фалко Юрій Володимирович, 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, устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби (п.5 Додатку7 «Порядку ...,»):
- Автонавантажувач GEHL SL4610, 1991 року випуску, заводський № 9569, реєстраційний 
№ 41102ВК, СІЛА, без отримання відповідного дозволу:
- Навантажувач фронтальний KOMATSU WA250-3, 1997 року випуску, заводський 
№ А70048, реєстраційний № 44486ВК, Європейський союз (EU), без отримання відповідного 
дозволу;
- Навантажувач фронтальний KOMATSU WA320-3H, 2000 року випуску, заводський 
№ WA320H20984, реєстраційний № 44490ВК, Європейський союз (EU), без отримання 
відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -3. 
Підприємство має орендоване офісне приміщення та власні складські приміщення.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції керівника служби охорони 

праці, згідно наказу № 37 к від 30.12.2014р., покладено на інженера з охорони праці 
Мешко Наталію Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань в Рівненському 
експертно-технічному центрі (посвідчення № 1127-40-17 від 30.03.2017р Закон України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

На підприємстві наказом № 10-оп від 06.05.2019р. відповідальним за безпечне проведення 
робіт навантажувачем призначено виконавця робіт Марчука Романа Вікторовича (посвідчення 
Рівненського експертно-технічного центру № 6258-186-18 від 07.12.2018р. законодавчі акти з 
охорони праці, та посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 6258-186/6-18 від 
03.12.2018р. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правила охорони праці на автотранспорті», «Мінімальні 
вимоги охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», посвідчення 
№ 6258-186/в-18 від 07.12.2018р «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», посвідчення 
№ 2078-69-19 від 22.05.2019р. «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»).
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Відповідальним за справний технічний стан навантажувачів, згідно наказу № 11-оп від 
06.05.2019 року, є головний механік Коночук Роман Миколайович (посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 2530-89-16 від 11,08.2016р. Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього та посвідчення Рівненського експертно-технічного центру 
№ 2530-89/6-16 від 08.08.2016р. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
посвідчення № 2258-69-18 від 04.07.2018р. «Правила охорони праці під час експлуатації! 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладання», «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або будівельних майданчиках», посвідчення № 2076-69-19 від 22.05.2019р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»).
Наказом № 19-оп від 17.05.2019р. для обслуговування та керування навантажувачем
GEHL SL4610 призначено водія навантажувача Лисицю Дмитра Олеговича (свідоцтво № 23 від 
17.01.2018р) та для проведення ремонтних робіт та технологічного обслуговування навантажувача 
призначено слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів Продайко-Осійчука Олександра 
Миколайовича (диплом Д № 162811 від 17.07.1984р.)
Наказом № 18-оп від 17.05.2019р. для обслуговування та керування навантажувачем
KOMATSU WA320-3H призначено водія навантажувача Власика Сергія Андрійовича 
(посвідчення № 319 від 07.04.2016р) та для проведення ремонтних робіт та технологічного 
обслуговування навантажувача призначено слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 
Продайко-Осійчука Олександра Миколайовича (диплом Д № 162811 від 17.07.1984р.)
Наказом № 12-оп від 06.05.2019р. для обслуговування та керування навантажувачем
KOMATSU WA250-3 призначено водія навантажувача Лисицю Дмитра Олеговича (свідоцтво 
№ 23 від 17.01.2018р) та для проведення ремонтних робіт та технологічного обслуговування 
навантажувача призначено слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів Продайко-Осійчука 
Олександра Миколайовича (диплом Д № 162811 від 17.07.1984р.)

У ПВКФ «Фіалка» розроблено, затверджено та введено в дію:
Згідно наказів № 8-оп від 04.04.2019р., № 1-оп від 12.02.2018р., № 5-оп від 16.03.2018р., 
№ 21-оп від 20.06.2018р., № 5-оп від 13.02.2017р., № 14 -оп від 01.03.2017р., № 19-оп від 
07.03.2017р., № 22-оп від 07.03.2017р., № 34-оп від 10.07.2017р., № 39-оп від 12.12.2017р., 
№ 46/1-оп від 12.10.2016р, № 31/1-оп від 05.09.2016р. інструкції з охорони праці;
Згідно наказів № 7/1 Г від 13.02.2019р., № 35 Г від 21.11.2018р., № 31 Г від 16.10.2018р., 
№ 30 Г від 08.10.2018р., № 21 Г від 28.08.2018р., № 17 Г від 03.08.2018р., № 41 Г від 
06.12.2017р., № 13 Г від 05.05.2017р., № 4 Г від 01.03.2017р., № 1 Г від 08.02.2017р„ 
№ 13 Г від 10.08.2016р., № 2 Г від 04.01.2016р. посадові інструкції;
Згідно наказу № 25 к від 02.07.2014 р. Положення про службу охорони праці;
Згідно наказу № 7-оп від 13.02.2017р. Положення про систему управління охороною праці; 
Згідно наказу № 26 к від 03.07.2014р. Положення про видачу наряду-допуску на виконання 
робіт з підвищеною небезпекою;
Згідно наказу № 27 к від 03.07.2014р. Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 
Згідно наказу № 9 к від 04.03.2014р. Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці;
Згідно наказу № 37-оп від 22.04.2015р. Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці;
Згідно наказу № 38к від 30.12.2014р. Програму вступного інструктажу з охорони праці.

На підприємстві наказом № 29 к від 24.07.2014р. створено постійно діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі: голова комісії -  директор Фалко Юрій 
Володимирович (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3537-125-17 від 
22.09.2017р. Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього та 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3281-98-18 від 25.07.2018р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 6086-180-18 від 28.11.2018р. «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час



виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»); члени комісії - головний інженер Панащук Ярослав Ігорович 
(посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 1128-40-17 від 30.03.2017 Закон 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 1128-40/6-17 від 27.03.2017р. «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», посвідчення № 534-42-17 від 20.02.2017р. «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 2083-69-19 від 22.05.2019р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»), інженер з охорони праці Мешко Наталія 
Миколаївна (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 1127-40-17 від
30.03.2017р. Закон України «Про охорону праці» та нормативно- правових актів до нього, та 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 1127-40/6-17 від 27.03.2017р. «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», посвідчення № 2257-69-18 від 04.07.2018р. «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальні 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», посвідчення 
№ 533-42-17 від 20.02.2017р. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 2079-69-19 від 22.05.2019р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»), виконавець робіт Марчук Роман Вікторович 
(посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 6258-186-18 від 07.12.2018р. 
законодавчі акти з охорони праці, та посвідчення Рівненського експертно-технічного центру 
№ 6258-186/6-18 від 03.12.2018р. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правила охорони праці на 
автотранспорті», «Мінімальні вимоги охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», посвідчення № 6258-186/в-18 від 07.12.2018р «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 2078-69-19 від 22.05.2019р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»),

З працівниками ПВКФ «Фіалка» було проведено навчання з питань охорони праці та перевірку 
знань. Результати перевірки знань оформлені протоколами № 29-19, 34-19 від 24.06.2019р.

Всі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний інструктаж згідно з Програмою 
вступного інструктажу з реєстрацією в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, робітники проходять інструктажі згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» з реєстрацією в 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Первинний інструктаж 
проводиться згідно Переліку питань первинного інструктажу для працівників. Первинний, 
Повторний, позаплановий та цільові інструктажі з охорони праці на робочому місці проводять 
безпосередні керівники робіт, а саме головний механік, у всиановлені терміни.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал приймання та огляду риштувань та помосту, Журнал 
періодичного огляду тари, Журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів, Журнал 
обліку та зберігання засобів індивідуального захисту та інші.

В наявності є експлуатаційна документація технологічних транспортних засобів.
Працівники ПВКФ «Фіалка» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту. Видача спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту обліковуються в 
особистій картці встановленої форми. Водії навантажувачів забезпечені засобами індивідуального 
захисту згідно НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості», а саме: комбінезоном, беретом, черевиками, рукавичками, жилетом, каскою



захисною з підшоломником, 
утепленими, напівчоботами, 

ПВКФ «Фіа

роботах взимку додатково курткою утепленою, штанами 
, рукавичками, 

вно-технічну літературу в повному обсязі.

'$ 0 . 0) ^С и АЬ О
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці __________________ 20__ р.

№ Управління Держпраці у Рівненській о б л а с ті

ЗАР ЕЄ С ТР О ВА НО
•7̂7̂ ^  , ,/ і и и / Л  20_ /$ .За № .  в і д *  .

4~> і'А л ¥

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, устатковання 
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.


