
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 _Фізична Особа-Підприємець Федорович Володимир Тадейович

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
Рівненська облласть, Рівненський район,с. Ясининичі, вул. Незалежності, 1, 35336,

10.91 Виробництво Готових кормів для тварин,

10.61 Виробництво борошно- круп'яної продукції.

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

ІПН 2268903990 , Федорович Володимир Тадейович, тел. 0503751899,

телефаксу, адреса електронної пошти;
Федорович Володимир Тадейович , СР 725297, Рівненським МВ УМВС України в Рівненській 
області, 05 червня 2000р.

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

Рівненська облласть, Рівненський район,с. Ясининичі , вул. Незалежності, 1,

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

ІПН 2268903990, тел. 0503751899.

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська облласть, Рівненський район,с. Ясининичі, вул. Незалежності, 1, 35336

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_______________________________

Українська Пожежна Страхова Компанія, термін дії страхового полюсу один рік, Серія 
220/01 №969-Ц. Дата укладання договору 19.12.2018р. Діє договір з 01.01.2019р.
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__не проводився._____
(дата проведення аудиту)



Я,___ Федорович Володимир Тадейович________
(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 зі збереження та переробки зерна.

(найменування виду робіт

Для виконання даного виду робіт застосовується технологічне обладнання :

1. Гранулятор 380 В, 7,5 кВт, Г -200, ґ-3.

2. Транспортер шнековий ТШ- 3. м. Миколаїв, Україна. 2017 р.

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

3. Машина шліфувальна. Україна . м. Миколаїв, 2017 р.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

4. Термічна обробка зерна . Україна, м. Миколаїв, 2017 р.

5. Розсів (РБ) УКР -2. Україна, м. Миколаїв, 2017 р.

6. Шелушильник вальцевий- 10, УКР-2. Україна . м. Миколаїв. 2017 р.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

7. Дробарка НІ 19/4- 22 кВт.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Вього шість робочих місць, з яких три робочих місця на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Експлуатуються наступні буділі :
- господарська будівля “В-1”- 162,9 кв.м.
- частина господарської будівлі “Е-1” (номер 4)- 215,0 кв.м.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Федорович Володимир Тадейович відповідальний за охорону праці , 
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці промислової безпеки при 
виконанні робіт із збереження та переробки зерна, за розроблення та затвердження всіх 
положень, інструкцій, журналів з охорони праці, за проведення інструктажів з охорони 
праці. (Наказ №10 від 18.02.2019 р.) Розроблено та затверджено “Положення про службу 
охорони праці”, “ Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, інструкції та журнали з питань охорони праці та техніки безпеки (Наказ №1 від 
24.09.2018 р.). Розроблені та затверджені накази, інструкції по охороні праці по 
професіям та видам робіт відповідно штатного розпису. ( Наказ №1 від 24.09.2018 р.:

- Інструкція з охрони праці №1 для оператора борошномельного агрегату.

- Інструкція з охорони праці №2 для машиніста (апаратника) дробильних установок.

- Інструкція з охорони праці №3 для працівників, які виконують роботи на 
електрообладннні.

- Інструкція з охорони праці №4 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустановок.

- Інструкція з охорони праці № 5 з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим 
при нещасних випадках на виробництві.

- Інструкція з охорони праці № 6 при вантажно -розважувальних, транспортних і 
підсобних роботах.

- Інструкція з охорони праці № 6/1 для підсобного робітника.

- Інструкція з охорони праці № 6/2 для вантажника.

- Інструкція з охорони праці №7 для водія автонавантажувача.

-Інструкція з охорони праці №9 загальна для працівників підприємства.

- Інструкція з охорони праці №11 для машиніста ( оператора) розфасувально- 
пакувальних машин.

- Інструкція№12 Вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Інструкція з охорони праці №13).

Ведуться журнали:

Журнал реєстрації інструкцій з ОП на підприємстві;

-  журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;

-  журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;

-  журнал обліку присвоєння 1 кваліфікаційної групи з електробезпеки 
неелектротехнічному персоналу;

ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.



Проводяться інструктажі з питань охорони праці : вступний, первинний, повторний, 
позаплановий, цільовий. Розроблено, затверджено та введено в дію “ Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці”.

Створена комісія по перевірці знань з охорони праці :
Голова комісії — Федорович Володимир Тадейович -посвідчення №5483-162-18. 

Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчи актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Підстава : протокол 
від 09.11.2018 № 162.

Члени комісії — Федорович Назарій Володимирович -посвідчення№ 5484-162-18 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчи актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Підстава : протокол 
від 09.11.2018 № 162.

Драчук Віктор Степанович —посвідчення № 347-11/1-18. Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчи актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Підстава : протокол від 23.02.2018 № 11/1.

Створена комісія по перевірці знань з електробезпеки в складі:
Голова комісії — Драчук Віктор Степанович - посвідчення №2954-91-18 , група 
електробезпеки 4.

Члени комісії -Федорович Володимир Тадейович - посвідчення № 927-30-19, група 
електробезпеки 4.

Федорович Назарій Володимирович - посвідчення № 928-30-19, група електробезпеки 4.

Пройшли навчання “Правил охорони праці для працівників , зайнятих на роботах із 
зберігання та переробки зерна :
Федорович Володимир Тадейович — посвідчення № 5483-162/ж- 18, Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання “Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі 
зберегання та переробки зерна “. Підстава: протокол від 09.11.2018 № 162/ж.

Федорович Назарій Володимирович посвідчення № 5484-162/ж-18, Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання “Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі 
зберегання та переробки зерна”. Підстава: протокол від 09.11.2018 № 162/ж.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спеціальним одягом , 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно типових норм: костюм 
бавовняний з пилонепроникної тканини, рукавиці комбіновані, чоботи кирзові.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

ПАОП 15.0-1.01- Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по 
зберіганню та переробці зерна.
НПАОП 8.03-93- Порядок опрацювання та затвердження корпоративних актів про О.П., 
що діють на виробництві.
НПАОП 0.00-4.12-05- типове положення про діяльність уповноважених найианим 
працівником осіб з питань О.П.
НПАОП 0.00-4.09.07.- Типове положення про комісію з питань О.П.



НПАОП 0.00- 1.741.13- Правила Охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристоями.
НПАОП 0.00-4.21-04- Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.03-4.02.94- Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці______________ 20__р. № ____________________ .

_ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Гуправ^я~Держпраці У
' ЗАРЕЄСТРОВАНО


