
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з Додатковою Відповідальністю 
«Поліссяхліб», 33010 м.Рівне вул. Макарова 14, код 04310507, КВЕД 10.71 
Директор Коробка Олександр Федорович, тел. 63-24-33, факс 62-83-78
(найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду 
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса електронної 
пошти)

м.Рівне, вул хуіакарова 14
(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди: ПрАТ «Українська страхова компанія ’’Княжа Вієнна 
Іншуранс Груп”, договір № 14/11 від 26 квітня 2017р., до 27.04.2017р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Коробка Олександр Федорович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості.
2. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та

скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
Всього 35 робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
Будівель і споруд- 7:
Виробничий корпус,склад безтарного зберігання борошна, блок підсобних 
приміщень, прохідна з автоваговою, адміністративно-побутовий корпус, котельна, 
гаражі.
Структурних підрозділів- 5:
Цех з виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів, механічна служба, 
енергетична служба, відділ транспорту та постачання, відділ збуту і маркетингу.

Інші відомості:начальник виробничого цеху Вірун Ольга-Віра Зінов*ївна,перевірка 
знань: по Закону України “Про охорону праці” протокол № 16/17 від 26.10.17р. 
головний механік Захарчук Руслан Федорович, перевірка знань: по Закону України 
“Про охорону праці” посвідчення № 1047-36-15 від 10.04.15р., роботи на висоті



посвідчення№ 1957-137-15 від 22.06.15р.
головний енергетик Овсійчук Сергій Миколайович, перевірка знань: по Закону 
України “Про охорону праці” посвідчення № 259-9-17 від 09.02.17р, роботи на 
висоті посвідчення № 1958-137-15 від 22.06.15р
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки)
На підприємстві створена служба охорони праці, наказ №200 від 20.10.2006р. В 
кількості 1 чол.,
(наявність служби охорони праці)
розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, з 
працівниками підприємства проводяться всі види інструктажів
(інструкцій)

створена комісія по перевірці знаь з питань охорони праці:
головний інженер Мудрик Олег Васильович, перевірка знань посвідчення № 1046- 
36-15 від 10.04.15р.;
начальник відділу охорони праці Мосійчук Сергій Олександрович, 
перевірка знань посвідчення № 1983-70-16 від 16.06.16р.;
головний енергетик Овсійчук Сергій Миколайович, перевірка знань посвідчення № 
259-9-17 від 09.02.17р;
головний механік Захарчук Руслан Федорович, перевірка знань посвідчення № 
1047-36-15 від 10.04.15р.;
начальник ВтіП Котюк Сергій Вікторович, перевірка знань посвідчення № 3233- 
115-17від 14.09.17р.;
з працівниками , які виконують роботи підвищеної небезпеки проводяться заняття 
та перевірки знань з питань охорони праці по видам робіт (протоколи № 1-17 — 
15-17)
працівники підприємства забезпечені спецодягом, засобами індивідуального та 
колективного захисту (пояси запобіжні, каски, захисні окуляри, страхувальні 
канати), інструментом, нормативно-правовими актами та навчально-методичною 
літературою в повному обсязі.
Засоби індивідуального та колективного захисту, пристосування для виконання 
робіт підвищеної небезпеки, інструменти проходять огляди та випробування згідно 
чинного законодавства.
(інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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О.Ф.Коробка
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці
— -------------------------------------- ^ —  Р ’ ^ -----------------■ УйРйВДІНМй ТаержпрацГу Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
^  вія*Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в
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