
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавия: Приватне сільськогосподарське підприємства ''Злагода''. 
35362. Рівненська область. Рівненський район, с. Малий Шпаків 
код ЄДРПОУ; 31894402: КВЕД: 01,11.

Директор підприємства - Степанчук Володимир Миколайович, телефон - 067-363-80-66. 
місце виконання робіт - Україна. Рівненська область. Рівненський район, с. Малий Шпаків, на 
території машинно-тракторного парку та склад зернових культур приватного сільськогосподар
ського підприємства "Злагода".

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед тре
тіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутні.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний аудит з 
охорони праці на підприємстві не проводився.

Я , Степанчук Володимир Миколайович, цією декларацією підтверджую відповідність ма
теріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та проми
слової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосу
вання) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.6 дод.6 до Порядку в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48).

2. Роботи в колодязях, замкнутому просторі, трубопроводах (п.8 дод.6 до Порядку в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48).

3. Роботи із збереження та переробки зерна (п. 15 дод.6 до Порядку в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48).

4. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та іне
ртним газом (п.18 дод.6 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лю
того 2018 р. № 48).

Місця зберігання балонів: спеціальний майданчик ("клітка"), захищені від дії опадів та 
сонячного проміння.

5. Зварювальні роботи (п.18 дод.6 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 лютого 2018 р. № 48).

Зварювальний напівавтомат ПДГ-215 "Профі", країна походження Україна, заводський 
номер № 2153958, дата виготовлення 28.06.2017 року; зварювальний апарат інверторного типу 
АКС-200, країна походження Україна, заводський номер № 1287В223959100377060010, дата ви
готовлення 30.08.2018 року; апарат для ручної зварки, країна походження Україна, заводський 
номер № б/н, дата виготовлення 01.01.2010 року; зварювальні апарати розташовані у ремонтній 
майстерні на території підприємства.

Кількість робочих місць - 55, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виник
нення травм-4 1 .

Кількість будівель -  8, структурних підрозділів -  3.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 

питань охорони праиі та промислової безпеки:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по підприємству ПСП 

"Злагода" - директор Степанчук Володимир Миколайович, який пройшов навчання і виявив по
трібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гі
гієни праці та електробезпеки в ДП "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" (про
токол № 82 від 22.06.2018 року, посвідчення № 5017-278-18).

Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 08-ОП 
від 05.06.2018 року, покладена на Єфімчука О.В, який пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ДП "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" (протокол № 37 від



30.03.2018 року, посвідчення № 1195-37-18), " Правил безпеки систем газопостачання", "Пра
вила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", "Правил будови та без
печної експлуатації парових та водогрійних котлів", "Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті" (протокол № 37/в від 30.03.2018 року, посвідчення № 1195-37/в-18), "Правил охо
рони праці під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час вико
нання робіт на висоті", "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт" (про
токол № 37/6 від 26.03.2018 року, посвідчення № 1195-37/6-18), "Типової інструкції по організа
ції безпечного проведення газонебезпечних робіт", "Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах", "Вимог до роботодавців стосовно забез
печення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах", "Правила 
ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” (протокол № 
278 від 12.10.2018 року, посвідчення № 5019-278-18).

за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- Склад зернових культур: Кухарчук Олександр Тарасович, головний інженер, який прой

шов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання першої до- 
медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в ДНЗ "Рівненський ОНЦ 
АПК” (протокол № 01П-02П від 25.01.2016 року, посвідчення Серія АПК № 131).

- Машинно-тракторний парк: Романюк Анатолій Олександрович, інженер-механік, який 
пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання доме- 
дичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП "Рівненський експертно-тех
нічний центр Держпраці" (протокол № 82 від 22.06.2018 року, посвідчення № 2640-82-18), "Ти
пової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт", "Інструкції з ор
ганізації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах", "Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпеч
них середовищах", "Правила ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення на
селених місць" (протокол № 278 від 12.10.2018 року, посвідчення № 5017-278-18).

- Склад паливно-мастильних матеріалів: Голяков Віктор Миколайович, завідувач складом, 
який пройшов навчання і виявив потрібні знання "Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт", "Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт 
на вибухопожежонебезпечних об'єктах", "Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпеч
ного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах", "Правила ТБ при експлу
атації систем водопостачання та водовідведення населених місць" (протокол № 278 від
12.10.2018 року, посвідчення №5018-278-18).

Наказом № 12-ОП від 25.06.2018 року на підприємстві створена постійно діюча комісія 
для перевірки знань працівників з питань охорони праці, у складі:

- голова комісії - Степанчук В.М. - директор;
- член комісії -  Єфімчук О.В. -  інженер з охорони праці;
- член комісії -  Романюк А.О. -  інженер-механік.
Наказом № 06-ОП від 17.05.2018 року та № 22-ОП від 22.10.20181 року розроблені, за

тверджені та введені в дію інструкції (в наявності) з охорони праці.
Наказом № 09-ОП від 12,06.2018 року затверджене "Положення про службу охорони

праці".
Наказом № ІО-ОП від 15.06.2018 року затверджене "Положення про порядок проведення 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці".
Наказом № 11 -ОП від 19.06.2018 року затверджене "Положення про систему управління 

охороною праці на підприємстві".
Наказом № 02-ОП від 07.05.2018 року призначено відповідальним за збереження, справ

ний технічний стан та безпечну експлуатацію електрозварювального та газополум'яного облад
нання інженера-механіка Романюка О.А.

Наказом № 02/1-ОП від 07.05.2018 року призначено відповідальним за безпечне вико
нання електрозварювальних та газополум'яних робіт працівниками на підприємстві інженера-ме
ханіка Романюка О.А.

Наказом № 02/2-ОП від 07.05.2018 року призначено відповідальним за зберігання, справ
ний технічний стан та безпечну експлуатацію балонів зі стиснутим і зрідженими газами на підп
риємстві інженера-механіка Романюка О.А.



Наказом № 18-ОП від 16.10.2018 року призначено відповідальних за створення безпечних 
умов праці для працюючих при виконанні ними робіт з обладнанням підвищеної небезпеки по
садових осіб по підрозділах підприємства, в тому числі:

- За справний стан і безпечну експлуатацію вантажопідйомних механізмів;
- За організацію і безпечне виконання робіт на висоті;
- За організацію і безпечне виконання зварювальних та газозварювальних робіт;
- За справний стан і безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском;
- За видачу наряд-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Склад зернових культур
- головний інженер - Кухарчук О.Т.
Машинно-тракторний парк
- інженер-механік - Романюк А.О;
- агроном (провідний) - Печончик Р.О.
Склад паливно-мастильних матеріалів
- завідувач складу - Голяков В.М.
Працівники підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці за 

інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки (протокол № 1 від 03.09.2018 року, протокол 
№ 2 від 03.09.2018 року).

Журнал з реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (в наявності).

Працівникам підприємства проводиться вступний інструктаж з охорони праці, та інстру
ктажі на робочому місці.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуаль
ного захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповід
ності до чинних нормативних актів; костюм (напівкомбінезон), костюм зварювальника, куртка 
на утепленій підкладці, черевики шкіряні, чоботи гумові, респіратори, рукавиці брезентові, ру
кавички гумові, окуляри захисні.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Злагода" забезпечене нормативно-право
вими документами.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

(ініціали та прізвище)
В.М. Степанчук

органі Держпраці 20__р. №


