
Додаток 8 
до Порядк> 

(в редакції постанови Кабінетл’ 
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 -  Україна, на об’єктах замовників згідно 
укладених договорів.

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;

- Зварювальні роботи (п.15 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Газополум’яні роботи (п.25 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Роботи верхолазні (п. 11 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій (п. 6 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 9 Додатку 6 до 

«Порядку ...,»);
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах (п. 5 

Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин 

(п. 22 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 

підйомників (п. 21 Додатку 6 до «Порядку ...,»);
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (п. 14 Додатку 6 до «Порядку ...,»);

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7 (п.17 
Додатку 6 до «Порядку ...,»):

Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (п. 8 Додатку 7 до 
«Порядку ...,»);
Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою  
нагріву вище ніж 110°С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п. 9 
Додатку 7 до «Порядку ...,»);
Ліфти (п. 10 Додатку 7 до «Порядку ...,»), без отримання відповідного дозволу.

Загальна кількість робочих місць - 131, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -62. Підприємство має орендоване офісне та складське 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 №  955-38-20 від 29.05.2020р. законодавчі акти з 
охорони праці, надання дом едичної допом оги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки).

mailto:fialka_tm@ukr.net


Виконавця робіт Коломиса Анатолія Петровича (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 1477-48-18 від 20.04.2018р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 1477-48/6-18 від 16.04.2018р «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») 
призначено відповідальним за зведення, монтаж і де.монтаж о\динків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин (наказ № 22-оп від 02.09.2019р.)

Виконавця робіт Марчука Романа Вікторовича (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 6258-186-18 від 07.12.2018р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 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 ви.моги з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках», посвідчення Рівненського експертно-технічного центру 
№ 6258-186/в-18 від 07.12.2018р. «Правила- охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил безпеки систем 
газопостачання») призначено відповідальним за: роботи верхолазні та скелелазні (наказ № 36-оп 
від 09.09.2016р.), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розтащування підземних комунікацій чи під водою (наказ № 13-оп від 19.01.2015р.), обстеження, 
ремонт і чищення димарів, повітропроводів (наказ № 9-оп від 05.03.2020р.), роботи в колодязях, 
щурфах, транщеях, колованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах) (наказ № 29-оп від 11.12.2019р.), монтаж, демонтаж, 
налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію парових та водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 
0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110X7, посудин, що працюють під тиском понад 
0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива 
(наказ № 30-оп від 11.12.2019р.)

Головного механіка Конончука Романа Миколайовича (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 3157-110-19 від 23.08.2019р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 3157-110/6-19 від 23.08.2019р «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», «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», 
посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 3157-1 ІО/в-19 від 23.08.2019р «Правила 
безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках») призначено відповідальним за; монтаж, 
демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію ліфтів (наказ № 10-оп 
від 05.03.2020р.).

Виконавця робіт Черняка Анатолія Миколайовича (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 968-38-20 від 29.05.2020р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 968-38/6-20 від 29.05.2020р «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», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання», «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення



Рівненського експертно-технічного центру № 968-38/В-20 від 29.05.2020р «Правила безпеки 
систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правила охорони праці на автотранспорті») призначено відповідальним за: зварювальні 
та газополум’яні роботи (наказ № 13-оп від 31.03.2020р.), зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим газом (наказ № 11-оп від 05.03.2020р.), роботи, що виконуються за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників (наказ № 14-оп від 31.03.2020р.).

У ПВКФ «Фіалка» розроблено, затверджено та введено в дію:
Згідно наказів № 39-оп від 12.12.2017р., № 1-оп від 12.02.2018р., № 5-оп від 16.03.2018р., 
№ 2 1-оп від 20.06.2018р., № 7-оп від 01.04.2019р., № 8-оп від 04.04.2019р., № 13-оп від 
17.05.2019р., № 20-оп від 20.05.2019р., № 23-оп від 05.09.2019р., № 25/1-оп від
18.12.2019р. інструкції з охорони праці;
Згідно наказів № 2 Г від 04.01.2016р., № 13 Г від 10.08.2016р., № 1 Г від 08.02.2017р., 
№ 4 Г від 01.03.2017р., № 13 Г від 05.05.2017р., № 17 г  від 03.08.2018р., № 21 Г від 
28.08.2018р., № ЗО Г від 08.10.2018р., №35 Г від 21.11.2018р., № 7/1 Г від 13.02.2019р., 
№ 28 Г від 17.09.2019р. посадові інструкції;
Згідно наказу № 25 к від 02.07.2014р. Положення про службу охорони праці;
Згідно наказу № 7-оп від 13.02.2017р. Положення про систему управління охороною праці; 
Згідно наказу № 25 к від 28.04.2014р. Положення про видачу наряду-допуску на виконання 
робіт з підвищеною небезпекою;
Згідно наказу № 26к від 03.07.2014р. Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взу'ітям та іншими засобами індивідуального захисту; 
Згідно наказу № 9к 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 № 38-к від 30.12.2014р. Програму вступного інструктажу з охорони праці.

На підприємстві наказом № 29к 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 № 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.); члени 
комісії - головний інженер Панащук Ярослав Ігорович (посвідчення Рівненського експертно- 
технічного центру № 960-38-20 від 29.05.2020р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 960-38/6-20 від 29.05.2020р «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», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання», «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення 
Рівненського експертно-технічного центру № 960-38/В-20 від 29.05.2020р «Правила безпеки 
систем газопостачання», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правила охорони праці на автотранспорті»); виконавець робіт Марчук Роман 
Вікторович (посвідчення Рівненського експертно-технічного центру № 6258-186-18 від
07.12.2018р. законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, 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-розвантажува^іьних робіт», «Правила охорони праці на автотранспорті», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»); 
інженер з охорони праці Мешко Наталія Миколаївна (посвідчення Рівненського експертно-



технічного центру № 955-38-20 від 29.05.2020р. законодавчі акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та посвідчення Рівненського 
експертно-технічного центру № 955-38/6-20 від 29.05.2020р «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», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання», «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення 
Рівненського експертно-технічного центру № 955-38/В-20 від 29.05.2020р «Правила безпеки 
систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правила охорони праці на автотранспорті»).

З працівниками ПВКФ «Фіалка» було проведено навчання з питань охорони праці та перевірк} 
знань. Результати перевірки знань оформлені протоколами № 16-19 — 34-19 від 24.06.2019р.

Всі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний інструктаж згідно з Програмок 
вступного інструктажу з реєстрацією в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питані 
охорони праці, робітники проходять інструктажі згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положенні 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» з реєстрацією і 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Первинний інструкта>? 
проводиться згідно Переліку питань первинного інструктаясу для працівників. Первинний 
повторний, позаплановий та цільові інструктажі з охорони праці на робочому місці проводят 
безпосередні керівники робіт, а саме виконавці робіт, у встановлені терміни.

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

Працівники ПВКФ «Фіалка» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуальног 
захисту: костюмами брезентовими та бавовняними, комбінезонами, жилетами, рукавицям: 
крагами, черевиками шкіряними, чоботами гумовими, касками, окулярами, респіраторами. Bидa^ 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту обліковуються в особистій карт: 
встановленої форми. Працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту згіді 
НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального вз}ття ' 
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».

На все обладнання, машини, механізми, які використовуються при проведені заявлених роб 
підвищеної небезпеки і знаходяться у власності підприємства є паспорти та інструкції 
експлуатації заводів-виробників.

ПВКФ «Фіалка» має навчально^м^одичне забезпечення для проведення навчання та перевір
знань з питань охорони 
Матеріально-технічна база^ 
промислової безпщ

ормативно-технічна література наявна в повному обся 
ідає вимогам чинного законодавства з питань охорони праці

, /-і ні іхіадилта лр^іа
Унравління Держ праці у  Рівненській області |

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Декларація зареєстрована у журналі обліку су 
органі Держпраці____________________ 20__ р. №

ктів господарювання у територіальне



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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ> 48 від 07.02.2018}


