
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство “Родина” 
Рівненська______область______м.______Костопіль,______ вул.______Крип 'якевича.48а

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
ЄДРПОУ 00375987, директор Ковальчук Ігор Володимирович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________тел/факс (03657)2-64-97. госІупа-ШСсьикг.неї____________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Рівненська область Костопільський район м. Костопіль
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

вул. Крип'якевича,48а. пров. Річковий,12
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди

____________________страхування не проводилось________________
(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Ковальчук Ігор 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 та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на 
висоті понад 1.3 метра

(найменування виду робіт 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості
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 “Правил охорони праці під час робіт на висоті” 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.
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 праці :

-  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.

-  енергетик Стельмащук І.В. пройшов навчання та перевірку в ДП “Рівненський 
ЕТЦ” та отримав посвідчення №1500-51-15 на підставі протоколу №51 від 
22.05.15 року.

Наказом №10 від 18.01.2018 року створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00- 
1.71-13 “Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” 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 №4289-19-133/6-15 на підставі протоколу 
№133-6 від 30.11.2015 року.
Наказом №11/1 від 24 січня 2018 р. 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 17.01.2018року;

-  інженер з охорони праці Довбак Ю.Ю.(пройшов навчання і перевірку знань в ПД
“Рівненський ЕТЦ” посвідчення №4289-133/6-15 протокол від 30.11.2015 року)



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 №3 від 02.01.2018 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.
Проведено навчання та перевірку знань з охорони праці у обсязі виконуваних робіт 
комісією підприємства ( протокол № 34 від 25.01.2017 року) 5 працівників 
підприємства, які пройшли медогляд і психофізіологічну експектизу і були допущені до 
виконання робіт на висоті, зокрема електрик Лазарчук Г.С. - медогляд 27.10.2017 року, 
психофізіологічна експертиза —  висновок №18-1501/20280 від 06.02.2018 року; 
Никончук А.Ю. - медогляд —  24.10.2017 року, психофізіологічна експертиза — 
висновок №18-1501/20278 від 06.02.2018 року; Семенюк В.Я. - медогляд 25.10.2017 
року, психофізіологічна експертиза —  висновок №18-1501/20270 від 06.02.2018 року; 
Ільчук В.В. - медогляд —  30.10.2017 року, висновок №18-1501/20274 від 06.02.2018 
року, Голиш Л.А. - медогляд —  26.10.2017 року, висновок №18-1501/20276 від
06.02.2018 рік
Працівники наказом директора допускаються до роботи після проходження 
відповідних медоглядів,інструктажів, стажування (дублювання) на робочому місці та 
перевірки знань з охорони праці.
Наказом № 61/3 від 20.09.2017 року відповідальним за електрогосподарство призначено 
енергетика підприємства Стельмащука І.В.
Наказом від 19 грудня 2016 року №99 затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці, а саме:

-  інструкція з охорони праці №39 для електрика;
-інструкція з охорони праці №163 при роботі на висоті
-інструкція з охорони праці №143 при наданні першої (долікарської) допомоги 

потерпілим при нещасних випадках.
Працівники підприємства, які будуть виконувати роботи на висоті відповідно до 
діючих норм забезпечені спецодягом —  костюми- 5 шт.; головний убір 5- шт; черевики
—  5шт, куртка з утелювальною підкладкою - 5 шт; штани з утеплювальною підкладкою
- 5 шт. Під час виконання робіт на висоті використовується запобіжний пояс 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.
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 робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

Типова інструкція по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт

НПАОП 0.00-5.11-85

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служ бу 
інструктажу з питані, 

нормативно-пра

_ Р

інструкцій про проведення навчання та 
сплуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

аліліох--технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ковальчук І.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація
територіальному
№

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у 
органі Держпраці ___  _________________  2 0 _  р.


