
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Приватне акціонерне товариство «Родина»; 35000, Рівненська обл.., м. Костопіль, вул. 
Крип’якевича, 48А; код платника податків згідно з ЄДРПОУ 00375987; код згідно КВЕД 
10.82 -  Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів; 10.71 
виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; директор Ковальчук Ігор 
Володимирович; т.(03657) 2-64-97, факс (03657)2-17-50; електронна адреса госіупа- 
tm@ukr.net, адреса виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 35000 Рівненська 
обл.. м. Костопіль, вул. Крип’якевича, 48А .

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 згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 
16.08.2002 року на ПрАТ «Родина» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом 
підвищеної небезпеки.

Я, Ковальчук Ігор Володимирович, 
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, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Експлуатація та обслуговування машин, механізмів, устатковання для харчової 
промисловості без отримання дозволу, а саме:

-  машина термоупаковочна «Міні-пак 2» заводський №969, паспорт, інструкція 
по експлуатації, виготовлена у 2005 році КУВП-4УТОС Україна;

-  відсадочна машина К004 заводський №0056, керівництво по використанні та 
технічному обслуговуванню заводу виробника, виготовлена у 2004 році 
компанією «ФІС-ТЕХНО» Росія;

-  конвеєр спіральний типу КС-75 паспорт ФТ067.00.00.00 ПС, виготовлений 
2008 року ТзОВ «Технік» Україна;

-  охолоджувач вафельних листів А2-ШОЛ заводський №37/2002,паспорт А2- 
ШОЛ.ПС., виготовлений у 2002 році СП ВАТ 0 3  «Хімтекстильмаш» Україна;

-  змішувач А2-ШСВ заводський №38/2002, паспорт А2-ШСВ/1.00.000 ПС, 
виготовлений у 2002 році СП ВАТ 0 3  «Хімтекстильмаш» Україна;

-  лінія для виробництва комбінованих кондитерських виробів з глазуруванням 
заводський №2131000126, паспорт, виготовлений у 2009 році компанією «ФІС- 
ТЕХНО» Росія;

-  конвеєр спіральний типу КС-90 паспорт ФТ 068.00.00.00 ПС, виготовлений
2004 року ТзОВ «Технік» Україна;

-  конвеєр спіральний типу КС-90 паспорт ФТ 068.00.00.00 ПС, виготовлений 
2008 року ТзОВ «Технік» Україна;

-  котел варочний МЗ-2С-2446 заводський №452, паспорт МЗ-2С-2446.ПС, 
виготовлений 1986 року Тбіліським Спеціальним бюро дозувально- 
упаковочних автоматів СРСР;
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автомат горизонтального пакування А -176 заводський № 04.207, паспорт, 
виготовлений 2004 року ВТФ «Колібрі» Україна;
дозуючо-відсадочна машина УПП-2 заводський №11, керівництво по 
використанні та технічному обслуговуванню заводу виробника, виготовлена
2005 року ПП «Торгівельна група «ТФК» Україна;
діжеперекидач А2-ХП2-Д заводський №656, паспорт А2-ХП2-Д.ПС, 
виготовлений 2004 року ВАТ «Сміламаш» Україна;
кондитерський комплекс ШТЕГХЕБТАМР-Б серійний №108403231004, 
керівництво по використанні та технічному обслуговуванню заводу виробника, 
виготовлений у 2004 році ВАТ «ФІС-трейд» Росія;
нагнітач джему ЮТЕЬЕЕВІІОР серійний №108403231004501, паспорт, 
виготовлений 2004 року ВАТ «ФІС-трейд» Росія;
машина тістозакаточна Т1-ХТ2-3-1 заводський №1794, паспорт Т1-ХТ2-3-1, 
виготовлена 1984 року завод «Київпродмаш» СРСР;
агрегат універсальний для кінцевої розстойки Т1-ХР-2А заводський №430, 
паспорт Т1-ХР-2А. ПС, виготовлений 1985 році Белопольським машино
будівним заводом СРСР;
машина тістоділильна А2-ХТН заводський №259 , паспорт А2-ХТН.ПС, 
виготовлена 1991 року Київським заводом продовольчих автоматів 
«Київпродмаш» СРСР;
машина взбивальна МВ-35М заводський № 4523, паспорт МВ-35М.ПС, 
виготовлена 1985 року Ашхабадським машинобудівним заводом СРСР; 
машина тістоділильна А2-ХТН заводський № 766, паспорт А2-ХТН.ПС, 
виготовлена 1990 року Воронежським механічним заводом СРСР; 
просіювач «Піонер» заводський №593, інструкція по експлуатації і монтажу, 
виготовлений 1970 року заводом продавтоматів «Київпродмаш» СРСР; 
тістоміс марки А2-ХТЗ-Б заводський №154, паспорт А2-ХТЗ-Б ПС, 
виготовлений 2005 року АТ «Смілянський машинозавод» Україна; 
сепаратор магнітний ППС-8/41-12.024 заводський №229, паспорт ППС-8/41- 
12.024.00.00 ПС., виготовлений 2012 році Науково-виробничою фірмою 
«Продекологія» Україна;
машина тістомісильна А2-ХТТ заводський №2954, паспорт А2-ХТТ.00.000 
ПС., виготовлена 1992 року Київським заводом продовольчих автоматів 
«Київпродмаш» СРСР;
кремовзбивальна машина КСМ, Житомирремхарчомаш, інвентарний №323, 
паспорт, керівництво по експлуатації КСМ, 1990 року випуску Україна; 
двохтільний варочний апарат МЗ-2С-2, Житомирремхарчомаш, заводський 
№400, паспорт, керівництво по експлуатації М-600-1.ПСД990 року випуску 
Україна;
агрегат дозувально-закатувальний Ж7-КНЗ-1, Барський машинобудівельний 
завод, заводський №22, паспорт Ж7-КПЗ.ОО.ОО.ООО.ТО, 1995 рік випуску 
Україна;
зефіровідсадна машина 3 од. А2-ШОЗ, паспорт А2-ШОЗ.ПС, Красилівський 
машинобудівний завод, 1983 року випуску Україна;
взбивальні машини -  3 од.МВ-35М, ашхабадський машинобудівний завод імені 
XX- річчя ТССР, заводський №136,137,138, 1986 року випуску СРСР; 
глазуровочна машина М-600-1, Воронежський механічний завод, інвентарний 
№301, паспорт М-600-1.ПС, 2005 року випуску Росія;
тістоокруглювач ХОТ-2, Воронежський механічний завод, заводський №531, 
паспорт ХОТ-2.ПС, 1992 року випуску Росія;



-  котел варочний МЗС-374 заводський №474, паспорт МЗС-374.ПС, 
виготовлений 1982 року М ахачкалинскому заводі “Дагриреммаш” СРСР;

-  котел варочний МЗ-2С-2446 заводський №451, паспорт МЗ-2С-2446.ПС, 
виготовлений 1986 року Тбіліським Спеціальним бюро дозувально- 
упаковочних автоматів СРСР;

-  машина намазуюча А2-ШНА/7, заводський №7, керівництво по 
експлуатації А2-ШНА/7.00.000 РЄ, виготовлена 2002 року ВАТ 
“Укрндіпродмаш” Україна;

-  машина пакувальна SL55, заводський №56994, керівництво з експлуатації, 
виготовлена 2016 року SMIPAK S.p.A. Італія.

-  просіювач вертикальний центробіжний П2-П, заводський №46, паспорт 
П2-П.ПС, виготовлений 1988 року Хоролським механічним заводом;

-  тістомісильна машина “Стандарт”, заводський №61, паспорт , виготовлена 
1965 року Смілянським машинобудівним заводом СРСР;

-  лінія для виробництва комбінованих кондитерських виробів, серійний 
№917100050, паспорт, виготовлена у 2009 році компанією «ФІС-ТЕХНО» 
Росія;

-  стрічкова пекарська піч циклотермічна WSL-5246, заводський №34, 
паспорт, виготовлена 2005 року фірмою “REM-PIEK”, Польща;

-  стрічкова пекарська піч циклотермічна WSL-5246, заводський №35, 
паспорт, виготовлена 2005 року фірмою “REM-PIEK”, Польща;

-  різальна машина для хліба “Кобра” тип KNCH, заводський № 1512006, 
паспорт, виготовлена у 2006 році IBIS Sp.zo.o Польща.

На все обладнання є в наявності паспорти та інструкції по експлуатації заводів 
виготовлювачів.

Експлуатація і ремонт водозабірних споруд, а саме:
- гідрогеологічна свердловина №2 (23/11) зареєстрована у Волинській ГЕ №87 03.02.2014 
року, пробурена 1983 року Львівським СУ-584 треста “Бурвод” та встановлений носос, 
1998 року випуску, СЦВ 6-10-80 паспорт С31.050.00 ПС.
На все обладнання є в наявності паспорти та інструкції по експлуатації заводів 
виготовлювачів.

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 грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників

Кількість робочих місць - 120, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Інші відомості:
Відповідно до наказу директора №15 від 23.02.2017 р. призначені особи відповідальні за 
стан охорони праці у виробничих підрозділах:

кондитерських цех №1 -  начальник цеху Олейнич В.М.;
- кондитерський цех №2 -  начальник цеху Шевчук І.О.;
- хлібобулочний цех -  начальник цеху Кожушок Л.Н.;
- ремонтно-механічна дільниця -  головний механік Плис Ю.М.
- відділ енергетика —  енергетик Стельмащук І.В.



Відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці на 
підприємстві. Протокол засідання комісї перевірки знань з охорони праці даних посадових 
осіб №1 від 28 березня 2016 року. Енергетик підприємства пройшов навчання і перевірку 
знань в ДП “Рівненський ЕТЦ” посвідчення №1500-51-15 протокол від 22.05.15 року №51. 
Відповідно до наказу директора №68 від 9 жовтня 2017 року відповідальним за безпечний 
стан та експлуатацію гідрогеологічної свердловини №2 (23/11) та каналізаційно-насосної 
станції призначений головний механік Плис Ю.М., який пройшов відповідне навчання в 
ДП “Рівненський ЕТЦ” посвідчення №3911-267-17 протокол від 09.10.2017 року. 
Відповідно до наказу директора №12/1 від 26.01.2018 року відповідальним за безпечне 
проведення робіт на висоті призначено енергетика Стельмащука І.В., який пройшов 
навчання і перевірку знань на підприємстві — протокол перевірки знань №34 від
25.01.2018 р.
Наказом №75-К від 25.09.2001 р. створено службу охорони праці, яку очолює інженер з 
охорони праці Довбак Ю.Ю.;
наказом від 19 грудня 2016 р. затверджено інструкції з охорони праці:
№3 інструкція з охорони праці для укладальника-пакувальника;
№4 інструкція з охорони праці для варника харчової сировини;
№8 інструкція з охорони праці для готувача сумішей;
№14 інструкція з охорони праці для мармеладника-пастильника;
№16 інструкція з охорони праці для машиніста збивальних машин;
№17 інструкція з охорони праці для глазурувальника кондитерських виробів;
№23 інструкція з охорони праці при роботі з горизонтальною пакувальною машиною;
№31 інструкція з охорони праці для вафельника;
№33 інструкція з охорони праці для машиніста розфасувально-пакувальних машин;
№101 інструкція з охорони праці для машиніста тістомісильних машин;
№104 інструкція з охорони праці для машиніста тістообробних машин, що 
обслуговуються тістодільником із поршневим нагнітанням тіста;
№106 інструкція з охорони праці для формувальника тіста на тістозакаточній машині Т1- 
ХТ2-3;
№116 інструкція з охорони праці для слюсаря
№121 інструкція з охорони праці для оператора поточної лінії, що обслуговує А-2ШФЗ, 
діжепідіймач А2-ХПД;
№22 інструкція з охорони праці для просіювана борошна, що обслуговує просівач марки 
ПП (“Піонер”);
№ 92 інструкція из охорони праці при виконанні робіт по обслуговуванню і експлуатації 
КНС та гідрогеогічної свердловини;
№116 інструкція из охорони праці для слюсаря-ремонтника;
№39 для електрика;
№163 під час роботи на висоті.
На підприємстві створена комісія з перевірки занань з охорони праці наказом директора 
№47/1 від 19.06.2017 року. Керівник підприємства, голова та члени комісії підприємства з 
перевірки знань з охорони праці пройшли навчання та перевірку знань з охорони п рац і:

-  директор Ковальчук Ігор Володимирович пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та отримав посвідчення №1499-51-15 на підставі протоколу 
№51/1 від 17.07.15 року;

-  головний інженер Балдич Олег Карпович пройшов навчання та перевірку знань в 
державному навчальному закладі “Рівненський ОНЦ АПК” та отримав посвідчення 
серії АПК №185 на підставі протоколу комісії з перевірки знань № 01П-100П від 
19.02.2016 року;

-  заступник голови профспілки Лебединська Галина Михайлівна пройшла навчання в 
дежавному навчальному закладі “Рівненський ОНЦ АПК” та отримала посвідчення 
серії АПК №379 на підставі протоколу від 8.06.2017 року №01 П-160П;



-  інженер з охорони праці Довбак Юрій Юрійович пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та отримав посвідчення №4289-133-15 на підставі протоколу 
№133 від 03.12.15 року.

Створено комісію з перевірки знань Правил техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць у складі:

-  головний інженер Балдич O.K. пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №3909-267-17 на підставі протоколу №267 
від 09.10.2017 року;
-  головний механік Плис Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань в ДП
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №3911-267-17 на підставі протоколу №267 
від 09.10.2017року;
-  начальник котельні Крочак Г.О. пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримала посвідчення №3910-267-17 на підставі протоколу №267 
від 09.10.2017року.

Створено комісію з перевірки знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті у складі:
-  головний інженер Балдич O.K. пройшов навчання та перевірку знань в ДП
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №157-5-18 на підставі протоколу №5 від
17.01.2018 року;
-  головний механік Плис Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань в ДП
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №167-5-18 на підставі протоколу №5 від
17.01.2018 року;
інженер з охорони праці Довбак Ю.Ю.. пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №4289-133//б-15 на підставі протоколу №133- 
б від 30.11.15 року.
Інформація про проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони 
праці працівників:
з працівниками та посадовими особами, які виконують роботи підвищеної небезпеки 
проводяться навчання, перевірка знань з охорони праці та інструктажі у відповідності до 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
на ПрАТ «Родина» затвердженого наказом №61/1 від 20.09.2017 року, затверджено 
наказом №7/2 від 16.01.2017 року графік проведення перевірки знань з питань охорони 
праці та ознайомлено працівників з даним графіком, розроблені питання для перевірки 
знань з охорони праці, які затверджені наказом №1/6 від 02.01.2014 року.
Після засідання комісії з перевірки знань оформлюються протоколи перевірки знань з 
охорони праці, зокрема:
-протокол № 12 від 11 січня 2017 року по ПрАТ « Родина » про перевірку знань з охорони 
праці та Правил безпеки для кондитерського виробництва— перевірку знань пройшли 41 
працівник кондитерського цеху №2;
- протокол №18 від 23 лютого 2017 року по ПрАТ « Родина » про перевірку знань з 
охорони праці та Правил безпеки для кондитерського виробництва— перевірку знань 
пройшли 45 працівників кондитерського цеху №1;
- протокол №17 від 26 січня 2017 року по ПрАТ « Родина » про перевірку знань з охорони 
праці та Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів— 
перевірку знань пройшли 32 працівника хлібобулочного цеху;
- протокол №14 від 24 січня 2017 року по ПрАТ « Родина » про перевірку знань з охорони 
праці та Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів— 
перевірку знань пройшли 45 працівників хлібобулочного цеху;
- протокол №25 від 10 жовтня 2017 року по ПрАТ “Родина” про перевірку знань з охорони 
праці та Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць — перевірку знань пройшли 4 працівники ремонтно- 
механічної дільниці.



- протокол №34 від 25 січня 2018 року по ПрАТ “Родина” про перевірку знань з охорони 
праці та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті — перевірку знань 
пройшли 5 працівників відділу енергетика.
Працівники наказом директора допускаються до роботи після проходження відповідних 
медоглядів,інструктажів, стажування (дублювання) на робочому місці та перевірки знань з 
охорони праці.
працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно діючих

найменування
підрозділу

кос
тюм

тапки голов
ний
убір

респі
ратор

фартух черевики Куртка з
утеплювальною
підкладкою

Штани з
утеплювальною
підкладкою

кондитерсь
кий цех №1

45 45 45 15 35

кондитерсь
кий цех №2

41 41 41 10 33

хлібобулоч
ний цех

77 73 77 17 37 4

ремонтно-
механічна
дільниця

4 4 4 4 4

відділ
енергетика

5 5 5 5 5

Під час виконання робіт на висоті використовуються пояс запобіжний 2 ПБ зі стропом з 
металевого ланцюга у кількості 1 шт. (протокол випробування №7 від 9 листопада 2017 
року) та каски захисні у кількості 3 шт.
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення:
підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці, також є 
нормативно правові акти з охорони праці:______________________________________________
Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок НПАОП 0.00-1.51-88

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.60-66

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15

Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15

Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 
галузей промисловості

НПАОП 0.00-3.07-09

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.01-08

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05



Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових 
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими 
умовами праці

НПАОП 0.00-4.36-87

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-6.03-93

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, 
хлібопекарного та макаронного виробництва

НПАОП 15.0-3.01-07

Правила безпеки для кондитерського виробництва НПАОП 15.8-1.14-97

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів НПАОП 15.8-1.27-02

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць

НПАОП 41.0-1.01-79

Правила охорони праці під час виконання рб^іт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

Типова інструкція по організації безпечїшго проведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85

І.В. Ковальчук
(ініціали та прізвище)

2^2 0 1 8  р.
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