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03336-4-36-22, 

35500, Рівненська область,

третічи^осо^ми стосовно віїш кїгіуваш ія наслідків мож ливої шкоди: ПАТСЖ 
«Арсенат»,договір 34» 78/32 шд 15.062018p.no 15.06.2019р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Кирик Ігор Орестович - директор дією 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, устатку вання підвищеної небезпеки:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, що виконуються 
без отримання відповідного дозволу.
Для виконання заявленого виду на підприємстві створена бригада. Виконання 
роботи у  бригаді здійснюється кваліфікованими робітниками, інженерно — 
тєхнрншми працівниками, що мають відповідну підготовку.

Кількість будівель і  споруд іприміщень/:
Будівля виробничого корпусу з’єднана з адміністративно -  побутовим 

корпусом:
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

» Консервний цех;
* Склад готової продукції

Інш і відомості;
В ТзОВ ВКП «Щедра Нива» наказом Ш 42-ОП від 09.11.2018р. створена 

служба охорони праці. Фу нкції служба охорони прані покладено на інженера з 
охорони праці Мануїта Богдана Григоровича. Наказом ЗІ® 50-011 від 20212018р. 
затверджено положення про службу охорони праці, положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві, положення про порядок проведення 
навчання та перевірки т а н ь  з питань охорони праці, положення про порядок
забезпечення градівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту .

mailto:niva@meta.ua


Інформація про інструкції;
В ТзОВ ВКП «Щедра Нива» розроблені та затверджені наказом № 53-ОП від 

20.11.2018р інструкції відповідальних осіб:
• особи відповідальної за зберігання, видачу та безпечну експлуатацію 

електроінструменту;
•  особи відповідальної за організацію і безпечне проведення робіт на висоті.

На підприємстві наказом № 51-ОН від 20.11.2018р. затверджено інструкція з 
охорони праці № 31 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустановок; інструкція з охорони праці № ю  під час робіт ручними 
інструментом та пристроями, інструкцію з охорони праці № 9 під час виконання 
робіт ручним електроінструментом, інструкція з охорони праці № 8 з 
електробезпеки для І групи; інструкція з охорони праці № 15 під час виконання робіт 
на висоті, інструкцію з охорони праці № 17 під час робіт на висоті -  використанням 
спеціальних страхувальних засобів, інструкція з охорони праці № 14 при 
застосуванні переносних драбин та драбинок: Інструкція з охорони праці № 49 під 
час виконання електромонтажних робіт в діючих електроустановках; Інструкція з 
охорони праці № 11 при ручному переміщенні вантажів; Інструкція з охорони праці 
№ 13 з подання першої (доліжарської)допомоги потерпілим при нещасних випадках 

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, 
жу рнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал 
приймання та огляду риштувань помостів, журнал видачі та повернення 
спецодягу,спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пращ:

В ТзОВ ВКП «Щедра Нива» згідно наказу № 44-ОП від 16.11.2018р. 
працівники, які допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне 
навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи. Розроблені програми та 
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до наказу' за № 44-ОП від 16.11.2018р. створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -  директор Кирик Ігор Орестович 
Члени комісії:
•  Головний інженер — Музика Олександр Михайлович
•  Інженер з охорони праці—Мануїл Богдан Григорович
•  Головний енергетик - Мазепа Дмитро Миколайович

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - директор Кирик Ігор Орестович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 2876-88-18 від 13.07.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
2876-88-а-18 від 09.07.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правила охорони праці під час



виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці», 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві № 2876-88-6-18 від 13.07.2018р. 

Члени комісії:
Головний інженер Музика Олександр Михайлович, перевірка знань з охорони 

праці, посвідчення № 2887-88-18 від 13.07.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення № 2887-88-3-18 від 09.12.2018р., IV група допуску з електробезпеки 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці». Охорона праці і промислова безпека в будівництві № 
2887-88-В-18 від 13.07.2018р.

Інженер з охорони праці Мануш Богдан Григорович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 5475-162-18 від 09.11.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
5475-162/а-18 від 05.11.18р., Ш група допуску з електробезпеки, Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями № 5475-162/6-18 від 09.11.2018р., 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці», Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві № 5475-162/6-18 від 09.11.2018р.

Головний енергетик Мазепа Дмитро Миколайович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 5475-16218 від 09.13.2038р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
5475-162/а-18 від 05.11.18р., V група допуску з електробезпеки. Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями № 5475-162/6-18 від 09.11.2018р., 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці», Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві № 5475-162/6-18 від 09.11.2018р.

На підприємстві призначено відповідального за організацію і безпечне виконання 
робіт на висоті в тому числі з риштувань, помостів головного інженера Музику О.М. 
(наказ Л® 59 від 21.11.2018р).
Заявлений вид робіт виконується по наряду-допуску на проведення робіт з 
підвищеної небезпекою згідно встановленої форми і з проведенням цільового 
інструктажу. Згідно наказу № 12-ОП від 12.01/2018р. відповідальним за видачу 
нарядів-допусків призначено головного інженера Музику О.В. .який пройшов 
навчання та перевірку знань ДБН А 3.2-2-2009.Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві в ДП «Рівненський ЕТЦ» № 
2997-107-17 від 22.08.2017р.

Відповідальним за організацію та безпечне виконання в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В призначено гол. енергетика Мазепу Д.М. 
(наказ №  43-ОП від 09.11.20і8р).

Робітники, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою пройшли 
навчання з питань охорони праці (Протокол № 09/18, № 10/3 8 від 16.11.2018року) 
мають відповідну кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, 
висновки — позитивні.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:



В ТзОВ ВКП «Щедра Нива» робітники, які зайняті на роботах з підвищеною 
небезпекою, згідно наказу № 18 від 27.02.2018р. забезпечені: 
спецодяг, спецвзуття: комбінезон бавовняний, черевики шкіряні, 
засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, калоші, окуляри захисні, 
навушники протишумові, запобіжні пояси.

Відповідальним за технічний стан та проведення випробувань, щоденний огляд 
запобіжних поясів призначено головного енергетика МазепуД.М. (наказ №58 від
02.11.2018р.).
Випробування електрозахисних засобів для роботи в електроустановках понад 1000 
В: діелектричних рукавиць, калош, ізолювальних штанг, показників напруги і 
ізолюючих та електровимірювальних кліщів проведено в 1111 ЛОТ «І нформ Сервіс 
Експрес». Протокол огляду та випробування засобів захисту № 30/32 від 
14.11.2018р.

Забезпечення 313 здійснюється відповідно до особистих кашок обліку та
їм одягом,

суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці в Рівненській області

«___»__________ 20__р. №___________ .

Управління Д ерж праці у Рівненській о б л а ст і]


