
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: Приватне підприємство «ВІЛІС» м. Рівне, віл. Грушевського 2а. тел. 
0362269795 Р/р UA 353223130000026008000014062. код за ЄДРГІОУ 23302324 П ІП 
233023217166, № свід.24927489. E-mail: sekreter vilis@:ukr.net
_______________________ Директор Жабчик Віктор Федорович_______________________________

м. Рівне, вул Грушевського 2а.
(Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди немає.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводилася.

(дата проведення аудиту)
Я, Жабчик Віктор Федорович цією декларацією підтверджую відповідність матеріатьно-технічної

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 
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, устаткування підвищеної небезпеки:' 
м. Рівне, вул. Грушевського 2а.:
Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиско.м понад 0,05 МГІа і температурою нагріву 
вище ніж 110° С: трубопровід-с1 89мм.. -  70 м.п.. Дата вводу в експлуатацію -  1995р. Виробник 
Україна.
Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу суб'єктам 
господарювання: Газопровід високого тиску б 50мм. -  10 м, (З 76 мм. -  135 м. Дата вводу в 
експлуатацію -  2003р. Виробник Україна
Ввідний газопровід середнього тиску сі 76мм. -  90 мп, внутрішні газопроводи низького тиску (1 102 
мм. -  20 мп„ сі 89мм. -Юмп., сі 20мм. -  25мп. Дата вводу в експлуатацію -  2003р Виробник 
Україна
Шафовий газорегуляторний пункт ШП -2. Дата вводу в експлуатацію-люгий 2003 р. Країна 
виробник -  Україна.
(Найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
На підприємстві 77 робочих місць, з них 12 на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
(кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель)
Виробничі приміщення розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського 2.а, та м. Рівне вул. 
Князя Володимира 111.
Котельні -  2 шт., виробничі цехи -  з шт, адміністративні приміщення -  2 шт., складські 
приміщення 2 шт.
(кількість будівель, споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
На ПП «ВІЛІС» наказами по підприємству призначені:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимої законодавст'ва з питань охорони праці та 
промислової безпеки)

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Жабчик В.Ф.

- Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -  
гол.енергетик Довженко В.В., наказ по ПП «ВІЛІС» № 39 від 23.11.2018 р.

- Відповідальний за безпечну і безаварійну роботу котельні -  і'ол. механік Мосиіцький О.Р., 
наказ по ПП «ВІЛІС» №37, від 23.11.2018 р.



- Відповідальний за технічний стан обладнання Жабчик О.А., наказ №18 від 08.02.2019 р.
- Відповідальний за організацію безпечної та безаварійної експлуатації царових та 

водогрійних котлів, посудин, пїо працюють під тиском, експлуатації трубопроводів пари і 
гарячої води гол. механік Мосніцький О.Р., наказ по ПП «ВІЛІС» №8, від 15.01.2019 р.

На підприємстві наказом по ПП «ВІЛІС» №51. від10.12 2018 р. створена служба хорони праці та 
затверджено «Положення про службу охорони праці», наказом по ПП «ВІЛІС» № 50. від 
10.12.2018 р. затверджено «Положення про систему управління охороною 
праці»__________________________
(Наявніс ть служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

Па підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт 
згідно наказів: ___________________________________________________ _______ _____________

Наказ по ПП «ВІЛІС»: №47. від 07.12.2018 р., наказ № 58. від 17.12 2018 р., наказ № 11. від 16.01 
2019 р., наказ № 54 від 12.12.2018р.. наказ № 40 від 23.11.2018 р., наказ № 62, від 26.12.2018 р. 

Інструкція з охорони праці № 37 Слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 
Інструкція з охорони праці № 5 По організації безпечного проведення газонебезпечних робіт 
Інструкція з охорони праці № 40 Слюсаря з КВП та А
Посадова інструкція № 39 Слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування
Інструкція з охорони праці № 12 Фасувальника
Інструкція з охорони праці № 21 Укладальника-пакувальника
Інструкція з охорони праці № 20 Технолога
Інструкція з охорони праці № 2 Слюсаря
Інструкція з охорони праці № 28 Електрослюсаря
Інструкція з охорони праці № З Оператора котельні
Інструкція з охорони праці № 10 Механіка
Інструкція з охорони праці № 16 Варника
Інструкція з охорони праці № 38 Оператор лінії у виробництві харчової продукції 

Перезатверджені інструкції:
Інструкція №19 від 02. 2009 р. «Про дії машиністів котлів на випадок виробничої аварії та
при стихійних лихах».
Інструкція №50 від 10.07.2011р. «Інструкція з охорони праці при роботі варочного котла». 
Інструкція №28 від 05.12.2011 р. «Про правила безпечної роботи вакуум-установці місткістю
1250 літрів»
Інструкція №45 від 07.12.2011 р. « Для осіб, які виконують миття технологічних ємкостей» 
Інструкція №43 від 19.07.2011 р. «При роботі з розчином каустичної соди».
Інструкція №22 від 04.11.2011 р. «Для лаборантів по веденню водно-хімічного режиму і по 
експлуатації установки для до котлової обробки води».
Інструкція №21 від 12.04.2011 р. «При обслуговуванні цехових установок»
Інструкція №17 від 15.12.2011 р. «При роботі на швейному обладнанні».
Інструкція №56 від 02.01.2011 р. «Для працівників, які виконують роботи на 
електрообладнанні»
Інструкція №55 від 10.01.2011р. «Для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустановок»
Інструкція №8 від 08.12.2011р. «Для оператора сушильної конвеєрної стрічкової камери Г4- 
КСК-90»
Інструкція №61 від 09.02.2011р. «З надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при 
нещасних випадках на виробництві»
Інструкція №44 від 11.07.2011р. «При роботі на електронних вагах»
Інструкція №32 від 15.01.2011р. «Відповідальної особи за безпечну експлуатацію парових 
котлів»
Інструкцію з охорони праці № 58 від 30.10.2019 «При роботі на пакувальній машині»



На підпри€мстві(наказ по ПП «ВІЛІС» №45. від 30.11 2018 р.) створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
відповіяииу Правил по охороні праці, надання медичної допомоги потерпілим, гігієни праці, 
електробезпеці, правил безпеки систем газопостачання, правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском та мають______ посвідчення ДП «Рівненський експертно-
технічний центр».

Посадові особи, які пройшли навчання в ДП «Рівненський експерті-іо-технічний центр»

Жабчик Віктор Федорович, директор, «Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієні праці та електробезпеки», посвідчення ДП РЕТЦ_№6552-197-18. 
Протокол від 21.12.2018р. №197

Иестерчук Михайло Петрович, інженер з охорони праці, «Законодавчі акти з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієні праці та електробезпеки», посвідчення ДП РЕТЦ 
№5589-163-18 Протокол від 09.11.2018р. №163.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментами 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 на автотранспорті», посвідчення ДП РЕТЦ 
№5589-163/6-18 Протокол від 05.11.2018р. №163/6.

«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, ндо працює під тиском», посвідчення ДП РЕТТр_№5589-163/в-18. Протокол від 
09.11.2018р. №163/в

ДП РЕТІД№3-2-19. Протокол від 14.01.2019р. №2

Жабчик Олександр Анатолійович, керівник відділення, «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
посвідчення ДП РЕТ[..С№166-5-19. Протокол від 25.01.2019 р. №5.

Довженко Валентин Володимирович, головний енергетик, «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями». «Правил надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки», посвідчення ДП РЕТЦ_№4283-141-19. Протокол від 25.10.2019р. 
№141. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», посвідчення ДП 
Р1ШД№653-20-19. Протокол від 21.02.2019р. №20.

Мосиіцький Олександр Ростиславович, головний механік, «Правил безпеки систем 
і азопостачаиня», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
посвідчення ДП РЕТЦ_№174-5-19. Протокол від 25.01.2019р. №5.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», посвідчення ДП РЕТЦ_№665-20-19. Протокол від 21.02.2019р. 
№ 20.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», посвідчення ДП РЕТЦ 
№4296-141-19. Протокол від 25.10.2019р. №141.

Пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у Навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області:

Жабчик ВІКТОР Федорович, директор, посвідчення 16 №002363. Протокол від 23.11.2018р. №34



Ж абчик Сергій Вікторович, заступник директора, посвідчення 16 №002364. Протокол від 
23.11.2018р. №34
Нестерчук Михайло Петрович, інженер з охорони праці, посвідчення 16 №002365. Протокол від 
23.11.2018р. №34

Пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в Навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки ж;иттєдіяльності Рівненської області:

Ж абчик Віктор Федорович, директор, посвідчення ВК №008859. Протокол від 22.11.2018р.
№895

Ж абчик Сергій Вікторович, заступник директора, посвідчення ВК №008860. Протокол від 
22.11.2018р. №896

Нестерчук Михайло П етрович, інженер з охорони праці, посвідчення ВК №008861. Протокол від 
22.11.2018р. №897

На підприємстві наказом №36-К від 22.11.2018 р. затверджено та введено в дію постійно діюча 
ко.місія по гщоведенню навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві наказом №55 від 12.12.2018 р. затверджено та введено в дію «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджені програми 
проведення навчання з переліком питань для перевірки знань з охорони праці, розроблені тестові 
бі.аети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №48 від 27.12.2019 р. 
затверджено план-графік на 2020 р., згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з 
питань охорони праці.

Згідно «Програми проведення стажування на робочому місці для оператора котельної», від 20.11 
2018 р., оператор котельні Коханець В.М.. Згідно «Програми проведення стажування на робочому 
місці під час виконання робіт», від 11.12 2018 р.. слюсар з КВП та автоматики Сакалош І.П., 
слюсар-ремонтник Клімчук А.Р.пройшли стажування на робочому місці. Наказ №3. від 13.03.2020. 
За результатами перевірки знань складений протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці №2. від 11.04.2020 р.

З працівниками проводяться вступні, первинні інструктажі на робочому місці.та за необхідності 
повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Є 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 видачі інструкцій з охорони праці;

Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями:

Журнал реєстрації наряд-допусків;

Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна докутиентація на устаткування, обладнання
машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим дільницям._________________

(Експлуатаційна документація)
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту, згінно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до 
чинних нормативних актів, наказ по ПП «ВІЛІС» №52 від 10.12 2018 р. ________ _________ _____



На підприємстві ведуться особові картки обліку та видачі спецодягу, спецвзуття.
(Засоби індивідуального захисту)

Для створення безпечних умов під час виконання робіт:

регулярно оглядаються котли в робочому стані;
щоденно перевіряються записи в змінному журналі;
проводиться робота з персоналом по підвищенню його кваліфікації;
проводиться технічні опосвідчення котлів;
проводяться протиаварійні тренування з персоналом котельні;
перевіряються правильність ведення технічної документації при експлуатації та ремонті 
котлів.

На підприємстві є в наявності необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення

• Закон України «Про охорону праці»;
• Положення про службу охорони праці;
• Положення про природоохоронну роботу на підприємстві.
• Положення про навчання з питань охорони праці;
• Положення про розробку ІНСТРУКЦІЙ з охорони праці;
• Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
• Перелік робіт, де необхідний професійний відбір;
• Положення про медичний огляд працівників окремих категорій;
• Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну 

перевірку знань з охорони праці;
• Положення про енергетичну службу;
• Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
• Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці;
• Положення про комісію з питань охорони праці

(Наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/З
(ініціали та прізвище)

« <S’ »

Держпраці у Рівненській області |

*за№

20.̂ ^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці________________ 20____ р. N __________ .



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.


