
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товауиство з обмеженою

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
Юуидична адуеса: 33022. місто Рівне, вулиия Богоявленська, 15

Код
місце розташування,
ЄДРПОУ: 35953581

Диуектоу
код згідно 3 ЄДРПОУ,

— Пилипюк Андуій
Миколайович

Тел: 0503833594.
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

е-таіі: Dvlvpvukpkeramika.rv.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи “— підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

КИМ і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків,

33022. місто
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівне. вулиия Богоявленська, 15. Рівненська область

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
відсутній________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
аудит не пуоводився _______________________ _

(дата проведення аудиту)
Я, Пилипюк Андуій

М иколайович ,_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність^матеріально-технічної бази й 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та..промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвиїценої небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.



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

дата виготовлення, країна походження,
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

дозволу,
Кількість робочих місць — 47, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення туавм,12, ____ _______ ___________ _

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм,

приміщення складу №28 :
приміщення магазину;
приміщення складу №30 :
приміщення складу сантехнічних виробів :
приміщення складу №29.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Відповідачьні особи: ____________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 
Функиії служби охорони праиі в порядку сумісництва виконує 

юрист, Тимощук Катерина Сергіївна, яка прогнила навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праиі, гігієни праиі. надання 
домедичної допомоги потерпілим та електробезпеки. Отримала 
посвідчення №89-3-20 від 17,01,2020 р.'
-пройшла навчання на перевірку знань “Правил охорони праиі під час 
експлуатації навантажувачів ”, “Правил охорони праиі під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”. “Правил охорони праиі під час виконання 
робіт на висоті”, “Правил охорони праиі під час роботи з інструментом 
та пристроями”, “Правил охорони праиі на авторанспорті”. Отримала 
посвідчення №171-17-20 від 31.01.2020 р.

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

Відповідальний за електрогосподарство у товаристві — Пилипюк Андрій
Миколайович:____________________________________________________

Відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті 
начальник складу Дерманський Анатолій Миколайович, завідувачі складів : 
Кашев Гриорій Миколайович. Сергієнко Віктор Валентинович. Таргоній 
Павло Георгійович. Ханевич Володимир Йосипович, згідно Наказу №22 від 
17 січня 2020 року.

Директор товариства, начальник служби охорони праиі. члени комісій 
з перевірки знань із питань охорони праиі товариства пройшли навчання 
та перевірку знань із питань охорони праиі в Державній службі з питань 
праиі «Рівненський експертно-технічний центр» (далі — РЕТЦ).

Пилипюк Андрій Миколайович, директор товариства.
-пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з 

охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим та 
електробезпеки. Отримав посвідчення №80-3-20 від 17.01.2020 р.



-пройшов навчання на перевірку знань “Пуавил охорони пуаиі під 
час експлуатаип навантажувачів”, “Правил охорони прані під час 
вантажно-розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”. “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристуоями”, “Правил охорони пуаиі на 
авторанспорті”. Отримав посвідчення № 17О-17-20 від 31.01.2020 р.

-пройшов навчання в Державному підприємстві “Рівненський 
ЕТЦ” та отушшв посвідчення №120-5-20 від 23 січня 2020 року, згідно 
якого допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В та 
присвоєно IV групу електробезпеки.

Таугоній Павло Георгійович -пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим та електробезпеки. Отримав посвідчення №88-3-20 
від 17.01.2020 у,

-пройшов навчання на перевірку знань “Правил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів”. “Правил охорони праиі під час 
вантажно-розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”. “Правил охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями”. “Правил охорони праиі на 
авторанспорті”. Отримав посвідчення №172-17-20 від 31.01.2020 р.

Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі (НПАОП 0.00-4.12-05} 
наказом по товариству від 10 січня 2020 р. №10 затверджено склад
комісії з перевірки знань із питань охорони праиі У складі:_________
Голова комісії — Пилипюк Андрій Миколайович.начальник служби охорони 
праиі товариства:
Члени комісії:
- Тимошук Катерина Сергіївна, юрист товариства:
- Таргоній Павло Георгійович, завідувач складу.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праиі» наказом 
директора товариства від 10 січня 2020 року № 14 у товаристві створена 
та діє служба охорони праиі.

її чисельність становить З особи. Начальником служби охорони
праиі призначено Пилипюка Андрія Миколайовича.________

наявністю служби охорони праці,
Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праиі в 

товаристві розроблені й затверджені інструкції з охорони праиі за 
професіями та видами робіт, зокрема при експлуатації технологічних 
транспортних засобів, що декларуються (далі — ТТЗ).

Розроблені та затверджені наказом №11 від 10 січня 2020 року. 
Інструкції по охороні праиі по професіям:
N919.3 охорони праиі для вантажника;
№20. З охорони праиі для адміністратора системи:
№21.3 охорони праиі для водія-експедитора:
№22. З охорони праиі для менеджера зі збуту;
N922. З охорони праиі для прибиральника службових приміщень;



№24. З охорони пуаиі для лииювальника-плиточнша;
№25. З охорони праиі для коміуника;
№26. З охорони праиі для завідувача складу:
№27. З охоуони праиі для водіїв автотуанспортних засобів:
№28. З охорони праиі для водія навантажувача.

Розроблені та затверджені наказом №15 від 10 січня 2020 року Інструкиії по 
ОХОРОНІ праиі по видам робіт:

№І/1 з охорони праиі з електробезпеки:
№2/1 з охорони праиі при роботі за компютером. принтером, ксероксом та 
іншою оргтехнікою:
№2/1 з охорони праиі під час робіт з ручними інструментами та пристроями: 
№4/1 з охорони праиі під час переміщення вантажів за допо.чогою рокли;
№5/1 з охорони праиі при роботах із застосування.м переносних драбин та 
драбинок:
№б/1 про заходи пожежної безпеки у офісі:
№7/1 з охорони праиі при виконанні робіт на висоті.

Наказом товариства від 10 лютого 2020 № 28 затверджено 
програму навчання з питань охорони праиі посадових осіб товариства.

Згідно з розділом б Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі праиівники товариства 
під час прийняття на роботу та періодично проходять інструктажі з 
питань охорони праиі. надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні 
аварійних ситуаиій, пожеж і стихійних лих /вступний, первинний, 
повторний.
позаплановий, иільовий)._____________________________________________

Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до 
журналу реєстраиії вступного інструктажу з питань охорони праиі.

Записи ПРО проведення первинного, повторного, позапланового та 
иільового інструктажів вносяться до журналу реєстраиії інструктажів з 
питань охорони праиі на робочому місиі.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації,

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону праиі» праиівники 
товариства забезпечені спеціальним одягом, спеиіальним взуттям, іншими 
засобами індивідуального захисту /313). мийнгши та знешкоджувальними 
засобами. Праиівникам товариства видаються безплатно за встановленими 
нормами спеиіальний одяг, спеиіальне взуття та інші 313. а саме:

засобів індивідуального захисту,

Професійна назва 
роботи Найменування 313

Позначення
захисних

властивостей (тип, 
марка) 313

Строк носіння, місяців

Начальник складу Комбінезон бавовняний М иЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані Ми 1



Взимку додатково: 
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Адміністратор Комбінезон бавовняний МиЗ 12
складів Черевики шкіряні Мун 100 24

Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Ми 1

Взимку додатково:
Тн 36

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені ТнЗО 48
Чоботи кирзові утеплені 
Рукавиці утеплені

Тн 3

Завідувач складу Комбінезон бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Ми 1

Взгшку додатково: 
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Вантажник Комбінезон бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Ми 1

Взимку додатково: 
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Лицювальник- Комбінезон бавовняний МиЗ 12
плиточник Черевики шкіряні Мун 100 24

Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Ми 1

Взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Комірник Комбінезон бавовняний МиЗ 12



Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Ми 1

Взимку додатково: 
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Прибиральник Халат бавовняний 12
службових Туфлі на гумовій основі 12
приміщень Косинка ( берет) 12

Рукавиці гумові 3

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охоуону праиі» у 
товаристві своєчасно переглядаються та затверджуються такі акти з 
охорони праиі, що діють у його межах:_____
Наказом товариства від 10 січня 2020 р № 12 введено в дію Положення про
систему управління охороною праиі
товаристві:

У товаристві є необхідні нормативно-правові акти з охорони праиі: 
Конституція України (зі змінами): Закон України «Про охорону праиі» від 
14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами): Кодекс законів про працю України (зі 
змінами): Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV М
змінами):
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337:
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
26.10.2011 №1107 (зі змінами):________________
Типове положення про службу охорони праиі (ППАОП 0.00-4.35-04: зі 
змінами):_____________
Положення про розробку інструкцій з охорони праиі (ППАОП 0.00-4.15-98: 
зі змінами):_______
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, 
затверджене наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки. охорони праиі та гірничого нагляду від 21.03.2007 №
^ __________________________________________________________________________
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праиі (ППАОП 0.00-4.12-05):____________________
Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті (ППАОП 0.ОР
Т І 5-07):_____________
Правила охорони праиі на автомобільному транспорті (ППАОП 0.00-1.62-
ш_
Правила охорони праиі під час роботи з інструментом і пристроями 
(ППАОП 0.00-1.71-13):
Правила охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт



ШПАОП 0.00-1.75-15):
Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014);_________
Правша охорони праці під час експлуатації навантажувачів ШПАОП 0.00- 
1.83-18);
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місиі (НПАОП 
0.00-7.17-18);
ДБП А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення»._________ _

Матеріально-технічна база товариства відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Обладнано куточки з охорони праці, оснащені наглядними та 
навчально-методичними матеріалами.
Забезпечено доступ працівників товариства до законодавчої бази через

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі
Держпраці_______________ 20__ р. № ____________________ .

^Управління Держ праці у Рівненській області |
 ̂ ЯДРЕЄСТР'^ВАНО !

= За № дід4 }

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою 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.


