
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛДІ», що 
знаходиться за адресою смт. Демидівка, Рівненської області по вул. Загребля, 2В, код згідно із 
ЄДРПОУ 328034489, директор Пецюк Дмитро Васильович, тел (факс) 0363762425, ел. адреса 
оісіі tov@ukr.net. Місце проведення робіт -  смт. Демидівка, Рівненська обл., вул. Загребля, 2В.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір не укладався.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці. Добровільний аудит із 
охорони праці непроводився.

Я, Пецюк Дмитро Васильович 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 1.3м -  п 6; додатку 6 до пункту (в ред. Постанови 
Кабінету Міністрів від 07.02.2018р. №48).

-роботи, що виконуються в траншеях, бункерах, камерах, боксах -  пункт 8 додатку 6 до 
Порядку (в ред. Постанови Кабінету Міністрів від 07.02.2018р. №48).

-роботи, в діючих електроустановках, напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої 
частоти -  п.16 додатку 6 до Порядку (в ред. Постанови Кабінету Міністрів від 07.02.2018р. №48).

По вищевказаних видах робіт на підприємстві створено 3 робочих місця, в тому числі З 
робочих місця із підвищеною небезпекою.

Кількість будівель і споруд: цех первинної переробки деревини, цех виготовлення готової 
продукції, приміщення котельні і сушильних камер, складські будівлі.

Устаткування підвищеної небезпеки: для забезпечення підприємства електроенергією на 
підприємстві використовується трансформаторна підстанція КТП 160/10/0,4, заводський номер 
№3828170, виготовлювач Мінський електромеханічний завод, рік виготовлення 1988.

ТзОВ «Олді» зроблено заявку в Рівненському ЕТЦ на обстеження підприємства для 
отримання висновку, а в подальшому в територіальному органі Держпраці, відповідного дозволу на 
експлуатацію, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки (трансформаторної 
підстанції КТП 160/10/0,4), (пункт 8 додатку 3 до Порядку видачі дозволів).

Інші відомості
Прізвище, імя та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки. На ТзОВ «Олді» за стан умов та безпечну організацію праці в 
цілому відповідає директор Пецюк Дмитро Васильович.
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-Відповідальним за діяльністю структурних підрозділів із охорони праці, функціонування 
системи управління по охороні праці, підготовку рішень та контроль за їх виконанням призначено 
заступника директора Поліщука Володимира Миколайовича.

-Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра цеху Мищука 
Ігора Івановича.

-Відповідальним за електрогосподарство призначено майстра Овчука Василя Івановича.
-Відповідальним за безпечне виконання робіт в камерах,боксах призначено заступника 

директора Ткача Ігора Палладійовича.

Наявність служби охорони праці. На ТзОВ„ОЛДІ” наказом директора від 20.01.2016 №96 
виконання обов’язків керівника служби охорони праці покладено на заступника директора Поліщука 
Володимира Миколайовича.Керівник служби охорони праці в своїй роботі керується„Положенням 
охорони праці"затвердженим наказом директора від 11 жовтня 2011р.№33

Наявність інструкцій із охорони праці. На ТзОВ „ОЛДГ’розроблені та затверджені слідуючі 
інструкції по вищезгаданому переліку робіт підвищеної небезпеки:

-Інструкція із охорони праці при виконанні робіт на висоті №17
-інструкцій із охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих 

електроустановках №18
-інструкція з охорони праці для електромонтера по обслуговуванню та ремонту електро 

устаткування №11
-інструкція з охорони праці при роботі в сушильних камерах №19

Інформація про навчання із питань охорони праці керівників.

№
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та  ініціали

П осада №  посвідчення і №  
протоколу

№  посвідчення і №  
протоколу
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проводж ення
навчання

1. П ецю к Д.В Д иректор П осв.№ 1353-53-17, пр. 
№ 53 (закон про ОП та 
правові акти до нього)

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

2. Ткач І.П Заст.директора П осв.№  422-14-19, пр. 
№ 14 від 8.02.2019 
(закон  про О П  та 
правові акти до нього)

Д П
«Рівненський
ЕТЦ»

3. П оліщ ук В .М Заст.директора П осв.№  4816-155-17, 
п р .№ 155від24 .11.2017 
(закон  про О П  та 
правові акти до нього)

Д П
«Рівненський
ЕТЦ »

4. С унічук Р.Б Н ачальн. цеху П осв.№  420-14-19, пр. 
№ 14 від 8.02.2019 
(закон про О П  та 
правові акти до нього)

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

5. С авич В .Г М айстер цеху П осв.№  418-14-19, пр. 
№ 14 від 8.02.2019 
(закон  про О П  та 
правові акти до нього)

Д П
«Рівненський
ЕТЦ »



6. Мищук І.І Майстер цеху Посв.№664-20-19, 
пр.№20від21.02.2019 
правила безпеки при 
роботі на висоті

ДП«Рівненський
ЕТЦ»

7. Овчук В. І Майстер цеху Посв.№922-3 0-19, 
пр.№30від06.03.2019 (4 
група до 1000В)

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці працівників. 
Наказом директора затверджено положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці,щорічно складається і затверджується розклад проведення навчання.Після 
завершення навчання проводиться перевірка знань працівників.Перевірка проводиться 
екзаменаційною комісією підприємства,яка затверджена наказом директора від 15.03.2019р №18,в 
складі:

керівник служби: Поліщук В.М. -  заступник директора, 
спеціалісти служби: Ткач І.П. -  заступник директора 

Сунічук Р.Б. -  начальник цеху 
Савич В.Г. -  майстер цеху

Після перевірки знань з охорони праць оформляються відповідні протоколи.З працівниками 
підприємства проводяться вступний,первинний,повторний,позаплановий та цільовий 
інструктажі.Проведені інструктажі фіксуються в журналах, сторінки в яких пронумеровані, 
прошнуровані,скріплені підписом відповідальної особи та печаткою підприємства.

Експлуатаційна документація. В ТзОВ_„ОЛДІ” наявні паспорти на все обладнання,що 
експлуатується на підприємстві.Регулярно проводяться технічні огляди,обслуговування,перевірка 
опору ізоляції,контурів заземлення,що пітверджується відповідними документами.

Засоби індивідуального захисту. Для виконання заявленого виду робіт працівники 
підприємства забезпечені спецодягом,і засобами індивідуального захисту:
I .Комбінезони 
2,Перчатки п’ятипалі 
3.Окуляри захистні 
4.Шумопоглиначі
5.Запобіжні пояси 
6.Захисні шоломо(каски)
7. Діелектричний килимок
8. Діелектричні рукавички
9. Переносні заземлення
10. Боти діелектричні
II .Набір інструменту електромонтера із ізольованими ручками
12.Знаки електричні:”Заземлено",”Не вмикати працюють люди”,"Не вмикати робота на 
лінії","Стій напруга","Обережно напруга".
Засоби індивідуального і колективного захисту від ураження електричним струмом пройшли 
випробування в лабораторії ПГГІнформ Сервіс Експрес".Протоколи від 11 грудня 
2018р.№2125,2126,2127,2128,2129.

Нормативно-правова.матеріально-технічна база.навчально-методичне забезпечення. На 
підприємстві наявні законодавчі документи та нормативно правові акти із питань охорони 
праці,розроблено і затверджено положення про порядок проведення навчання із охорони 
праці,програми навчання по наявних спеціальностях,екзаменаційні білети.Підприємство 
забезпечено необхідними посібниками із охорони праці,плакатами.
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