
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Радивилівмолоко», 35541, Рівненська область, Радивилівський р-н, с. Крупець, вул. 
Старики 58Б; ЄДРПОУ: 31259168; КВЕД -  10.51. Директор -  Грисюк Сергій 
Анатолійович, тел.0362-401-001.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації: 35541, 
Рівненська область, Радивилівський р-н, с. Крупець, вул. Старики 58Б - територія 
підприємства ;

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування можливої шкоди: страхова 
компанія приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС», договір N9 FO- 
00786725 від 01.09.18р., строк дії договору до 01.09.19р., термін дії договору 1 рік.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводилась.

Я, Грисюк Сергій Анатолійович, цією декларацією підтверджую 
відповідальність 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, 
устаткування підвищеної небезпеки: j \

-  Роботи в діючих електроустановках напругою понод 1000В то в зонах дії 
струму високої частоти.

-Роботи, що виконуються на висоті понод 1,3 метро.

Устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності):
Обладнання на підстанції ЗТП-369 в РУ -10 виготовлення 1998 рік Україна (а саме 
лінійні, шинні, роз'єднувачі ВН-16-1998р. -  3 шт., вимикач навантаження ВНВ- 
10/630У2- 2014р. -  1шт. Україна, шинні мости -1998р. -4шт., лінія електропередач ЛР- 
10 довжиною 1,7 км 1996р.-1 шт. - і;

Кількість робочих місць: 4 робочих місця



Кількість робочих місць і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів,
дільниць, структурних підрозділів): Приміщення підстанції! ЗТП-369, лінія
електропередач ЛР-10; лінія 0,4 Квт. Ф1, Ф2.

Інші відомості: На ТОВ «Радивилівмолоко» наказами по підприємству 
призначені:

h .  \ %  Щ

- Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому -
директор підприємства Грисюк С.А., пройшов навчання та перевірку знань в ДП
«Рівненський ЕТЦ» Управління Праці в Рівненській області з Закону України «Про
охорону праці» та нормативно-правових актів. До нього протокол №79 від
09.06.2017р., посвідчення по електробезпеці №3816-116-18 від 29 серпня 2018 року
IV гр. до 1000В.

-Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрообладнання на підприємстві енергетик Холявка Микола Володимирович, 
Наказ №48 від 23.05.17р., посв. №2579-68 від 16.11.16р., V гр. до і більше 1000В., 
протокол N922 від 01.03.18р.

Н і
-Відповідальний за організацію і безпечне виконання робіт на висоті енергетик 

Холявка М.В., Наказ №161/1 від 05.12.17р., протокол №25/79 від 01.03.18р., 
посвідчення №2171-139-17, протокол №139 від 12.06.17р.

- Енергетик Холявка М.В. пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському 
ЕТЦ: «Правил охорони праці підчас роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці промислової безпеки в будівництві», посвідчення №900-34- 
17; «Правил охорони праці Під час роботи з інструментом та пристроями», «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці промислової безпеки в будівництві», 
посвідчення №2171-139-17, протокол №139 від 12.06.17р. Посвідчення по 
електробезпеці №1642-174, протокол№22 від 01.03.17р., V гр. до і більше 1000В.

-Головний інженер Саюк В.О. пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці промислової безпеки в будівництві», 
посвідчення №2172-139-17, протокол №139 від 12.06.17р.

- Головний механік Ісаков Б.І. пройшов навчання в ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» 
та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання першої медичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, посвідчення АПК 
N^229, протокол №01П-1ЮГІ від 26.02.16р.

- Керівник служби охорони праці Бацюсь І.А. пройшов навчання та перевірку 
знань в Рівненському ЕТЦ «Про охорону праці під час виконання робіт на



висоті», «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», посвідчення N21514-57/6-17, протокол №57-Б від 
24.04.17р., посвідчення з електробезпеки №2344-86-17 від 22.06.17р., 
протокол № 22 IV гр. до 1000В.

Наявність служби охорони праці: В товаристві створено службу охорони праці. 
Функції служби охорони праці, згідно наказу №120 від 25.10.16р. та наказ №72 від 
13.06.17р. покладено на Керівника служби з охорони праці Бацюся І.А., який 
пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління Праці в 
Рівненській області з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів. До нього протокол №57 від 28.04.17р. «Правил безпечної роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», протокол №57-Б від 24.04.17р.

Інформація про інструкції з питань охорони праці: На підприємстві 
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, 
Наказ №171 від 18.11.14р.

Інформація про проведенню навчання та інструктажу з питань охорони 
праці: Наказом №40 від 18.05.17р. створена комісія по перевірці знань працівників 
з питань охорони праці, у складі:

Голова комісії: - виконавчий директор Грисюк А.І., протокол №01П-110П від 
26.02.16р., пройшов навчання в ДНЗ «Рівненський ОНП АПК» та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання першої медичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, посвідчення АПК №228.

Члени комісії: -Головний інженер Саюк В.О., посвідчення №2172-139-17, 
протокол №139 від 12.06.17р. і ||

- Головний механік Ісаков Б.І., посвідчення АПК №229, протокол №01П-1ЮП від
26.02.16р.

, -Керівник служби охорони праці Бацюсь І.А., посвідчення №1514-57/6-17, 
протокол №57-Б від 24.04.17р.

-Наказом №46 від 23.05.17р. створена комісія по перевірці знань по 
електробезпеці у складі

Голова комісії:
-Холявка М.В.-енергетик, група допуску-V, посвідчення №2579-68, протокол
№ 22 від 01.03.18р.)
Члени комісії:
- Саюк В.О. - гол.інженер, група допуску-V, Посвідчення № 1642-174, протокол 

№22 від 01.03.18 р.)

!



- Грисюк С.А.-директор, група допуску -IVrp. до 1000В, посвідчення №3816-116- 
протокол №116 від 29.08.18р.)

Працівники професій підвищеної небезпеки згідно вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці» проходять на ТОВ «Радивилівмолоко» щорічне навчання та 
перевірку знань згідно затвердженого на підприємстві графіка. З працівниками 
підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони праці: вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільовий та інструктаж на робочому 
місці. Протокол перевірки знань електротехнічного персоналу:

- протокол №50 від 12.03.18р., IV гр. до і більше 1000В.;
- протокол N251 від 12.03.18р., III гр. до І більше 1000В.;

а також електротехнологічного персоналу -  протокол №52 від 20.06.18р.
В наявності: «Положення про систему управління охорони праці», а також 

ведуться журнали вступного інструктажу, журнал інструктажу на робочому 
місці, журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, журнал обліку та 
зберігання засобів захисту.

Наказом №42 від 23.05.17р. на підприємстві затверджено та введено у дію
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань

. '  !

охорони праці, затверджені Програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки 
знань з питань охорони праці та електробезпеки.
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, 
механізми, відповідні електричні схеми та їх розміщення по виробничим 
дільницям, лінії електро-передач, ЗТП, високовольтні роз'єднувачі, однолінійні 
схеми.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту та 
електрозахисними засобами, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів: 
діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні коврики, показники 
напруги до 1000 В, інструмент з ізольованим покриттям, показник напруги до 
35кВ, ізольовані штанги оперативні, універсальні ізольовані штанги і переносні 
заземлення, ремені безпеки, лази. Протокол випробовування засобів захисту 
№1833/18, 1839/18,1905/18 від 17.09.18р.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база: нормативно-правова,
матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі, наявні інструкції з ОП 
на роботи з застосуванням ручного електрифікованого інструменту, інструкція 
з ОП для монтерів з ремонту і обслуговуванню електроустановок, інструкція з



ОП під час виконання електро-монтажних робіт в діючих електроустановках, 
інструкції з ОП на роботи по монтажу розподільних пристроїв, інструкція по ОП 
при монтажі кабельних мереж, інструкція по ОП при монтажі контуру 
заземлення, інструкція по ОП при роботах з застосуванням переносних драбин 
і драбинок, інструкція по ОП при виконанні робіт на висоті.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________20.. №_______________.

“ к о м іи н я  д е р ж п р а ц і у  Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО '


