
^205‘/Г
Додаток 8 до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медовий край»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
35400, Рівненська область. Гощанський район, селище міського типу Гоща, вулиця
Застав’я, будинок 58. ЄДРПОУ 38637085, директор Матвійчук Віта Олексіївна.________
тел.+380688937486____ електронна адреса: office@kraina-medu.com____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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, номер телефону, телефаксу, адреса 
електронної пошти;

Рівненська область. Гощанський район, селище міського типу Гоща, вулиця Застав’я.
будинок 58

(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:

не укладався
(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. Матвійчук Віта Олексіївна.
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Медовий край»
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодаветва з питань охорони праці та промиелової безпеки під чає виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (заетосування) таких машин, 
механізмів, устатковання пілвишеної небезпеки:

> роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт З, додатку 6):
> ремонт, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки (пункт 17, додатку 6), а саме:
технологічних транспортних засобів (пункт 12. додатку 7). а саме:

- електронавантажувач вилковий ТОУОТА 7РВЕР15, ідентифікаційний
№7РВЕР15*13417. свідоцтво про реєстрацію серії ВК № 001292, державний знак № 
Т01231ВК, 2006 року виготовлення, країна виробник -  Франція:

- електронавантажувач вилковий ТОУОТА 7РВЕР15. ідентифікаційний
№7РВЕР15*13416. свідоцтво про реєстрацію серії ВК № 001293, державний знак № 
Т01232ВК. 2006 року виготовлення, країна виробник -  Франція;
штабелеукладач з ручним пересуванням та з гідравлічним бочко перекидачем МВР 35, 
обліковий №10. 2019 року виготовлення, країна виробник -  Україна: 
штабелеукладач з ручним пересуванням та з гідравлічним бочко перекидачем МВЕ 35. 
обліковий №11. 2019 року виготовлення, країна виробник -  Україна.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

mailto:office@kraina-medu.com


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, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

32 у  т о м у  ЧИСЛІ 7
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 35400. Рівненська обл., Гощанський
район, селище міського типу Гоща, вулиця Застав’я, будинок 58
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор товаритсва з обмеженою відповідальністю «Медовий край» Матвійчук Віта 

Олексіївна, яка пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявила потрібні знання в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: законгодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 15 від 
09.02.2018р., посвідчення № 478-15-18; «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками», протокол № 187 від 29.07.2019р., 
посвідчення №2935-187-19; пройшла навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» та виявила потрібні знання в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», Правил охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
протокол № ЗЗ-б від 29.11.2019р., посвідчення № 841-33-6-19.

Розроблено та затверджено наказом:
Наказ від 02.01.2020р. -  Про створення служби охорони праці і призначено її керівником 

інженера з охорони праці Яцюк А.В., яка пройшла навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, протокол № 32 від 29.11.2019р., посвідчення №822-32-19.

Наказ № 2/0 від 05.01.2017р. -  Про затвердження Положення про систему управління 
охороною праці.

Наказ про Положення про службу охорони праці, затверджено 02.01.2020р.
Наказ про організацію і порядок проведення медичних оглядів працівників, затверджено

02.01.2020р.
Наказ № 2/0 від 05.01.2017р. - Про затвердження Положення про порядок проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Наказ про Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального засобу, затверджено 02.01.2020р.
Наказ про Положення про енергетичну службу, затверджено 02.01.2020р.
Наказ про переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджено 02.01.2020р..
Наказ про перелік обладнання підвищеної небезпеки, затверджено 02.01.2020р.
Наказ № 2/0 від 05.01.2017р. -  Про затвердження програми первинного інструктажу.
Наказ № 2/0 від 05.01.2017р. -  Про затвердження програми вступного інструктажу.
Наказ № 3/0 від 05.01.2017р. -  Про затвердження Інструкції з проведення інструктажів з 

охорони праці.
Наказ № 6 від 06.01.2017р. - Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій.
Наказ № 4/0 від 05.01.2017р. - Про затвердження, розробку та введення в дію інструкцій з 

охорони праці.
Наказ про організацію навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «МЕДОВИЙ 

КРАЙ», затверджено 02.01.2020р.



План -  графік навчання з охорони праці працівників ТОВ «МЕДОВИЙ КРАЙ» у 2020р., 
затверджений директором ТОВ «МЕДОВИЙ КРАЙ» 02.01.2020р.
Наказ № I/O від 05.01.2017р. Про призначення відповідального за пожежну безпеку в ТОВ 

«МЕДОВИЙ КРАЙ»
Наказ № 4/0 від 05.01.2017р. Про затвердження переліку інструкцій з охорони праці.
На підприємстві діють наступні інструкції:

Інструкція з охорони праці № 25/2017 ЗПБ про заходи пожежної безпеки на об’єктах.
Інструкція з охорони праці № 30/2017 ПДП по наданню першої (долікарської) 

допомоги потерпілим.
Інструкція з охорони праці № 12/2017 ВЕ для водія електронавантажувача.
Інструкція з охорони праці № 17/2017 РРВ під час роботи штабелеукладачами з 

ручним пересуванням.
Інструкція з охорони праці № 4/2017 PB під час виконання робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці № 9/2017 РПВ під час ручного переміш:ення вантажів.
Інструкція з охорони праці № 7/2017 ВРТПР при вантажно-розвантажувальних, 

транспортних і підсобних роботах.
Інструкція з охорони праці № 6/2017 CEI для слюсаря - інструментальника.
Інструкція з охорони праці ІЧЬ 5/2017 РЕ під час виконання роботи з ручними 

електроінструментом.
Інструкція з охорони праці для працівника, відповідального за утримання 

електронавантажувачів вилкових та штабелеукладачів з ручним пересуванням у справному 
стані.

Інструкція з охорони праці № 18 для працівника, відповідального за безпечне 
проведення робіт електронавантажувачами вилковими та штабелеукладачами з ручним 
пересуванням.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації)

Наказ від 02.01.2020р. -  Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці.
Голова комісії: Матвійчук В.О. -  директор
{пройшла навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 

виявла потрібні знання в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: законгодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол № 15 від 09.02.2018р., посвідчення № 478-15-18; «Вимоги безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», протокол № 187 
від 29.07.2019р., посвідчення №2925-187-19; пройшла навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та виявила потрібні знання в комісії Управління Держпраці у  
Рівненській області: «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Правил охорони 
праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», протокол № ЗЗ-б від 29.11.2019р., посвідчення № 841-33-6-19).

Члени комісії: Цимбалюк В.В. -  головний інженер
{пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 

Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол Nq 15 від 09.02.2018р., 
посвідчення № 491-15-18; «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками», протокол № 187 від 29.07.2019р., посвідчення №2936- 
187-19; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 64 від 
25.05.2018р., посвідчення № 2123-64-18; пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та виявив потрібні знання в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», Правил охорони



праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», протокол № ЗЗ-б від 29.11.2019р., посвідчення № 852-33-6-19).

Яцюк А.В. -  інженер з охорони праці
{пройшла навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 

виявла потрібні знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів 
з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол № 32 від 29.11.2019р., посвідчення № 822-32-19; «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантаоїсувальних 
робіт», протокол №32-в від 29.11.2019р., посвідчення № 822-32-в-19; «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова 
безпека в будівництві», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
протокол № 32-6 від 29.11.2019р., посвідчення №822-32-6-19; «Вимоги безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», протокол № 32-г від 
29.11.2019р., посвідчення №822-32-г-19).

Наказ від 03.01.2020р. - Про призначення відповідальної особи за утриманням 
технологічних транспортних засобів у справному стані та за безпечне проведення робіт 
технологічними транспортними засобами -  головного інженера Цимбалюка Василя Васильовича, 
який пройшов навчання в ТОВ «НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт, «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол № ЗЗ-б від 29.11.2019р., 
посвідчення № 852-33-6-19.

Наказ від 03.01.2020р. -  Про призначення особи відповідальної за проведення робіт на 
висоті - фізичної особи -  головного інженера Цимбалюка Василя Васильовича, який пройшов 
навчання в ТОВ «НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
протокол № ЗЗ-б від 29.11.2019р., посвідчення № 852-33-6-19.

Наказ від 01.08.2018р. -  Про призначення відповідальної особи за технічний стан 
електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  головного інженера Цимбалюка В.В., 
група з електробезпеки -  IV до 1000 В, протокол № 81 від 06.06.2019р., посвідчення № 1352-41- 
18 (ДП «Рівненський ЕТЦ» чергова перевірка - 06.06.2020р.).

Наказ від 02.01.2020р. -  Про створення комісії по перевірці знань з питань електробезпеки.
Голова комісії: Матвійчук В.О. -  директор
Члени комісії: Цимбалюк В.В. -  головний інженер

Яцюк А.В. -  інженер з охорони праці
Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони праці та 

інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з охорони 
праці на робочорму смісці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться після 
стажування та перевірки щзнань, про іцо є відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому місці.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій 
з охорони праці. Журнал обліку штабелеукладачів з ручним пересуванням; Журнал періодичного 
огляду технологічних транспортних засобів.

Працівники товаритсва забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному об’ємі. Видача працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистих картках 
обліку спеціального одягу, спеціального взуття, захисні окуляри, распіратори, наушники та 
інших засобів індивідуального захисту встановленої форми.



Працівників підприємтсва пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальні вимог безхпеки і 
охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці.

Наказом від 02.01.2020р. -Про затвердження Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Щоденний огляд перед використання засобів захисту проводиться відповідальними 
особамаи, результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального захисту.

В наявності є необхідні методологічні інструкції , експлуатаційна документаційна, 
паспорти та інстукції на вантажопідіймальні крани та машини.

В паспортах технологічних транспортних засобів наявні записи експертів технічних 
державних експертно-технічних центрів про проведені технічні огляди та проведена реєстрація в 
Управлінні Держпраці у Рівненській області 28.12.2019р. та реєстрація штабелеукладачів з 
ручним пересуванням, які зареєстровані в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Медовий 
край».

Працівники товаритсва в повному об’ємі забезпеченні нормативно -  правовими 
(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

актами з питань охорони праці. 
навчально-методичного забезпечення)

Директор ТОВ «Медовий край» В.О. Матвійчук
(підпис)

/  ̂  20 2.0  р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці _р. №

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.".: гираці у Рівненській області'
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