
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
___________________________ Приватне підприємство «Ретра-ЗМ»______________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_____ 33024, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Старицького, будинок 45_______

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_______________________________ ЄДРПОУ 36565365_________________________________________

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
_________________ Директор -  Клочанова Анна М иколаївна___________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
__________ телефон, факс: (03622)5-60-38___________ e-mail: retra@retra.com.ua

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
__________ Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, буд. 92 та__________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
___________ Україна. Рівненська область, м. Рівне, вул. Старицького. буд. 45__________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди ___________Приватне акціонерне
товариство “Українська пожежно-страхова компанія” , Договір добровільного страхування_
відповідальності власників або користувачів майна серії 220/01 № 562-ц. строк дії Договору з 15
вересня 2018 року по 14 вересня 2019 року. Договір від 12,09,2018 року____________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
__________________________Добровільний аудит не проводився.______________________________

(дата проведення аудиту)

Я, директор ПП «Ретра-ЗМ» Клочанова Анна Миколаївна________________________________ ,
(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:

1). Експлуатація ковальсько-пресового устаткування:____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

1. Прес листозгинний гідравлічний ЛГ-160/3200, заводський № 0433, рік випуску - 2014,___
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
виробник ТОВ СП «Стан-Комплект» (Україна);_____________________________ _____________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
2. Прес листозгинний гідравлічний ЛГ-125/3200, заводський № 1390. рік випуску - 2008___

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
виробник ТОВ СП «Стан-Комплект» (Україна),__________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
3. Прес гідравлічний SX26100 (SMAR XL 2600ММ) заводський № 3261 15234. рік випуску -
2016. виробник Dener (Турція),____________________________________________________________
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  3.



Інші відомості
1, Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та_______

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки являються:____________________ _________________________________________

промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Клочанова Анна Миколаївна, директор, голова постійно-діючої комісії з перевірки знань з

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
питань охорони прані, пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський___________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 
екпертно-технічний центр Держпраиі” з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 102 від 08.09.2016 року, 
посвідчення № 2876-102-16), „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”, 
“Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. ДЕНА 3.2-2-2-2009 
“Система стандартів безпеки прані. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” ( 
протокол №102-6 від 05.09,2016 року, посвідчення № 2876-102/6-16), “Правил будови і безпечної 
експлуатації ліфтів”. “Правил будови і безпечної експлуатації підйомників”. “Правил безпеки 
систем газопостачання”. Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що праце під 
тиском”. НА що встановлюють вимоги до балонів. “ПББЕ вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. “ПББЕ парових та водогрійних котлів” ( 
Протокол від 08,09,2016 року № 102-в. посвідчення № 2876-102/в-1б). «Загальні правила техніки 
безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
(Протокол № 134 від 20,05.2019 року, посвідчення № 2057-134-19).

Павленко Валерій Миколайович, начальник цеху, пройшов навчання та перевірку знань в 
ТТЛ “Рівненський екпертно-технічний центр Держпрапі” Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього (протокол №105 від 10.08.2018 року, посвідчення № 3503- 
105-18). „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”. “Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями”. ДБНА 3.2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”! протокол №105/6 від 10.08.2018 року, 
посвідчення № 3503-105/6-18), “Правил безпеки систем газопостачання”, та правил виконання 
газонебезпечних робіт. “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском”. “ПББЕ вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” 
( Протокол від 10,08,2018 року № 105/в. посвідчення №3503-105/в-18). «Загальні правила техніки 
безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
(Протокол № 134 від 20.05.2019 року, посвідчення № 2059-134-19).

Оніщук Іван Петрович, начальник виробництва, пройшов навчання та перевірку знань в 
ДП “Рівненський екпертно-технічний центр Держпрапі” Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього (протокол №105 від 10.08.2018 року, посвідчення № 3502- 
105-18). „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”. “Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями”. ДБНА 3,2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”. «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» ( протокол №105/6 від 10,08.2018 року, посвідчення № 3502- 
105/6-18). “Правил безпеки систем газопостачання”, та правил виконання газонебезпечних робіт. 
“Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”. “ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” (Протокол від 
10.08.2018 року № 105/в. посвідчення № 3502-105/в-18). «Загальні правила техніки безпеки та 
виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». «Вимоги безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» (Протокол № 134 
від 20.05,2019 року, посвідчення № 2058-134-19).

2. На підприємстві функціонує система управління охорони праці згідно «Положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві».________________________ ______________



3. На підприємстві відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» виконання 
функцій служби охорони праці, згідно наказу № 10 від 30.11.2012 року, покладено на Білого 
Віталія Савовича. який пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський екпертно- 
технічний центр Держпраці” Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів 
до нього ('протокол №113 від 29.09.2016р. посвідчення № 3212-113-16). „Правил з охорони праці 
під час виконання робіт на висоті”. “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”. ДЕНА 3.2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві”!  протокол №113-6 від 26,09.2016 року, посвідчення № 3212- 
113-16). “Правил безпеки систем газопостачання”, та правил виконання газонебезпечних робіт. 
“Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”. НА що 
встановлюють вимоги до балонів. “ПББЕ вантажопідіймальних кранів”. “ПББЕ парових та 
водогрійних котлів”. “ПББЕ підйомників”. “ПББЕ підйомників” (Протокол від 29,09,2016 року № 
113-в. посвідчення № 3212-113/в-16).
4. Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 134/1 від 30,07,2018 року та наказу № 
173/2 від 15.03,2019 року посадові інструкції керівників, відповідальних осіб та робочі інструкції 
з охорони праці робітників, які будуть виконувати заявлені роботи. Працівники забезпечені 
даними інструкціями.
5. Наказом № 29/1 та № 29/2 від 03,08,2016 року розроблені, затверджені та введені в дію 
наступні нормативні документи з питань охорони праці:

"Положення про систему управління охороною праці".
"Положення про службу охорони праці".
"Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

з додатками".
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".
"Положення про енергетичну службу".
"Положення про медичний огляд працівників певних категорій".

6. На підприємстві в наявності та ведуться:
Журнал реєстрації вступного інструктажу:
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
Журнал видачі наряд-допусків;
Журнал технічного обслуговування і нагляду за виробничим обладнанням;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту

7. Наказом № 169 від 01 лютого 2019 року «Про створення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці», створена комісія у складі:

Клочанова Анна Миколаївна -  директор -  голова комісії;
-  Оніщук Іван Петрович -  начальник виробництва -  член комісії;
-Б іли й  Віталій Савивич —  інженер з охорони праці -  член комісії:
-  Ріхтер Валерій Миколайович- майстер виробництва - член комісії;
-  Павленко Валерій Миколайович - начальник цеху - член комісії.
План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці для працівників, 
затверджений директором підприємства.
8. Наказом № 134/1 від 30,07,2018 року «Про затвердження інструкцій з охорони праці по 
професіях та видах робіт» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на 
професії та види робіт, серед яких:
№16 Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом.
№ 39 Правила охорони праці під час роботи на ножицях під час рубки металу.
№ 45 Інструкція з охорони праці для оператора листозгину
9. Усі посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань Закону України “Про



охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. “Правил безпеки систем газопостачання”. 
“Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. “Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті”. „Правил з охорони прані під час виконання робіт 
на висоті”. “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. “Правила 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт”. “Правил охорони прані під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, а 
працівники підприємства, які безпосередньо виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії підприємства по інструкціях з 
охорони праці відповідно до Переліку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом № 
134/1 від 30.07.2018 року та наказом № 173/2 від 15.03.2019 року (Протокол № 32 від 01.02.2019 
року).
10. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до Типових норм, пройшли періодичні медичні огляди та 
визнані придатними до виконання робіт за професіями.
11. Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони 
праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами для правових актів з 
питань охорони праці, а саме:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
В журналах відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці є всі 
необхідні записи.
12. Відповідальним за видачу наряд-допусків, згідно наказу № 184 від 27.06.2019 року, 
призначений начальник виробництва Оніщук Іван Петрович.
13. Заявлене ковальсько-пресове обладнання проходить планово-попереджувальні ремонтні та 
еле;

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20__р. №


