
Додаток 8
до Порядку (в редакції постановиКабінету .Ч'ііжсгрін 

України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство « Родина»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35000. Рівненськаобласть, м. Костопіль. вул. Крип'якевича . 48а. ЄДРПОУ 00375987_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________ Ковальчук Ігор Володимирович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

____________________________ тел/факс (03657)2-64-97. rodvna-tm@цkr.net
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти, 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;

м. Костопіль вул.. Крип'якевича 48а (склад готової продукції, рампа, склад тари, кондитерський цех
№2 та територія)______ _________________________________________________________________,

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 страхування не проводилось_____

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Ковальчук Ігор Володимирович
(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:

-Технологічни транспорні засоби:
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
автонавантажувач 40814. 1989р.в., Україна. Львівський завод навантажувачів, державний номерний 
знак-Т01243ВК. свідоцтво про реєстрацію ВК 001304 від 13.02.2020року,.видане________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Управлінням Держпраці у Рвненській олбасті,________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
Загальна кількість 1. Кількість робочих місць 1 у тому числі, на яких існує підвищений ризик______
винекнення травм______________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих , відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі ти 
Адміністративне приміщення, насосна.. котельня, механічно-ремонтна дільниця, рампа, склад 
готової продукції, склад тари._________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
кондитерський цех № 2. х/б цех._____________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



_____Інші відомості Директор - Ковальчук Ігор Володимирович пройшов навчання та перевірку
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» та отримав посвідчення №1988-61-18 на підставі протоколу №61 від 
30.05.2018 року

_____ Відповідно до наказу №36 від 22 травня 2019 року відповідальною особою за технічний стан .
належне технічне обслуговування, проведення обов'язкового технічного контролю ( технічних_____
оглядів) з Фіксацією у журнал тех. обслуговування, експертних обстежень навантажувача, ведення
необхідної документації, виконання робіт підвищеної небезпеки при проведенні ремонту__________
навантажувача розробку інструкцій по охороні прані, що визначають обсяг огляду та перевірок тех. 
стану навантажувача, дотримання правил та норм по охороні праці під час обслуговування, ремонтів 
навантажувача, виконання приписів вимог Держпраці навантажувача підприємства призначено - 
начальника гаража Стешина Ігора .Юрійовича, який пройшов навчання в ДП “ Рівненський ЕТЦ. і
перевірку знань комісією Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з_______
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим та отримав (посвідчення 
№1993-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті та отримав (посвідчення №4606-323-17 на підставі протоколу 
від 17.01.2017 р. №323): НПАОПО.00-1.71-13 “Правил охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями”та отримав (посвідчення №2010-136-18 на підставі протоколу від 30.05.2018р. №136):
НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів та отримав_____
('посвідчення №2086-69-19 на підставі протоколу від 22.05.2019 р. №69). НПАОП 0.00-1.75-15.______
“Правил охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт” та отримав_________
(посвідчення №2086-69-19 на підставі протоколу від 17.01.2018 р. №69). Відповідно до протоколу 
від 22.05.2020 року Стешину І.Ю.. присвоєно III групу з електробезпеки до 1000 В._______________

______Наказом від 22.05.2019р. №36 призначено комірника Губарева Юрія Миколайовича
відповідальною особою з нагляду за його безпечною експлуатадією ( проведенням робіт), безпечне 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт навантажувачем підприємства який пройшов 
навчання в ДП “ Рівненський ЕТЦ. і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Рівненській області : законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим та отримав (посвідчення №1973-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. 
№61.): НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів та отримав 
(посвідчення №2075-69-19 на підставі протоколу від 22.05.2019р.№69): НПАОП 0.00-1.75-15“Правил 
охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт” та отримав (посвідчення
№2075-69-19 на підставі протоколу від 22.05.2019р. №69).____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та ; 
промислової безпеки);

Наказом №5 від 01.02.2010р. по підприємству створено службу охорони праці приватного________
акціонерного товариства “ Родина”, яку очолює інженер з охорони праці Крочак Г.О.____________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці;

На ПІДПРИЄМСТВІ наказом №108 від 19.12.2018 року., створена комісія з перевірки знань з_______
охорони праці: Голова та члени комісії підприємства з перевірки знань з охорони праці пройшли
навчання та перевірку знань з охорони праці:_______________________________________________

“  Голова комісії -головний інженер Балдич Олег Карпович пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП « Рівненський ЕТЦ» та отримав посвідчення № 1975-61-18 на підставі протоколу № 61
від 30.05.2018року;_________________________________________________________________

— голова профспілки Небісь Тетяна Феодосівна пройшла навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” та
отримала посвідчення №1978-61-18- на підставі протоколу від30.05.2018року ;______________

—• інженер з охорони праці Крочак Ганна Олександрівна пройшла навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» та отримала посвідчення №1202-37-18 на підставі протоколу №37 від 30.03.2018року.

Па підприємстві сворено комісію по перевірці знань НПАОП 0.00-1.83-18 “Правил охорони праці
під час експлуатапії навантажувачів”.НПАОП 0.00-1.75-15 . “Правил охорони праці під час________
вантажно-розвантажєувальних робіт” у складі наказ № 37 від 22.05.2019 року:___________________



Голова комісії- головний інженер Балдич О.К. пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП “Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №2072-69-19 на підставі протоколу
№69 від 22.05.2019 року;___________________________________________________
начальник гаража Стешин І.Ю. . пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №2086-69-19на підставі протоколу №69
від 22.05.2019 року;_______________________________________________________
інженер з охорони праці Крочак Г.О. пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримала посвідчення №2077-69-19 на підставі протоколу 
№69 від 22.05.2019року.____________________________________________________

Також на підприємсвті розроблені:
Положення про службу ОХОРОНИ праці ( наказ № 61/1 від 20.09.2017року').

-  'Положення ПРО систему управління охороною праці ( наказ по затверження №86 від
08.12,2018року).___________________________ _______________________________

-  * Положенняпро порядок проведення навчань і перевірки знань з охорони праці
( наказ про затвердження №61/1 від 20.09.201 Уроку).___________________________

-Г^ Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( наказ №61/1 від 
20.09.2017рокуЛ___________________________________________________________

-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці._______________________
Наказом № 38 від 22.05.2019р.затверджені і розроблені інструкція з охорони праці №107 для

водія навантажувача, інструкція з охорони праці №143 при наданні першої (долікарської) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках а також технологічні карти №1 і №2 з безпечного проведення
навантажувачем підприємства вантажно-розвантажувальних робіт._____________________________

Перелік журналів з охорони прац. які ведуться на підприємстві:___________________________ і
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці._______________________̂___________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації;
Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспортний засібС навантажувач):______
Стасюк Р.М. пройшов навчання в КЗ Навчальний курсовий комбінат за професією водій__________
навантажувача 2-го розряду, допущений до експлуатації навантажувачасвідоцтво РА№22079 про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол № 18. посвідчення №22079 від
03 квітня 2019року._____________________________________________________________

Стасюк Р.М пройтнов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно_______________
законодавчих актів з охорони праці НПАОП 0.00-1.83-18” Правил охорони праці під час__________
експлуатації навантажувачів . НПАОП 0.00-1.75-15” Правил охорони праці під час вантажно-______
розвантажувальних робіт” та інструкцій з охорони праці за за професіями та видами робіт в________
обсязі виконуваних робіт ( Протокол з навчання та перевірки знань комісією по підприємству від
03.04.2020року№ П . ____________________________________________________________________
Стасюк Р.М раз на рік проходить переодичний медичний огляд у МЦ “Медком “ ( Медична______
довідка № 162484 від 27.05.2020 року.)____________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: ( паспорт РВ№ 00105
автонавантажувач 40814. 1989р.в.. Україна. Львівський завод навантажувачів. РВ№ 00105 ._______

керівнитттво з експлуатації, інструкції з користування на навантажувач , що декларується). Раз 
на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП “ Рівненськи ЕТЦ” ( акт технічного огляду № 
101-19 від26.06.2019рЛ._________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Відпові д н о  до  ’’Положення ПРО порядок забезпечення працівників спеціальним одягом.________

спеціальним взуттям та інтими засобами індувідуального захисту, яке розроблене на основі________
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів____________
індувідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18, Стасюк Р.М- водій навантажувача 
забезпечений спецодягом, спецвзуттям і засобами індувідуальног захисту а саме; костюм ( на12



міс.), черевики ( на 12 міс.), рукавиці ( до зносу.), каска захисна( до зносу), сигнальний желет______
( до зносу), в зимку додатково: куртка утеплена ( на 36 міс.), які були придбані у 2020р._________

засобів індивідуального захисту,
На пінприсмстві в наявності: Закон України “Про охорону праці”НПАОП0.00.-4.21-04. Типове

положення ПРО службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04.Типове положення про порядок________
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. Положення про 
розробку інструкцій з ОХОРОНИ праці НПАОП 0.00-4.15-98. Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15.Правила охорони праці під час експлуатації________
навантажувачі НПАОП 0.00-1.83-18.. Правила охорони праці на автомобільному транспортіНПАОП 
Q.QQ-1.62-12. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-
13. Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів________
індувідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18._____________________________
- ПрАТ “ Родина” має договір від 01 09.2015р. №2 на послуги з технічного ослуговування і_______
ремонту атомобільних транспортних засобів з ТОВ “ КОЗАК АВТО”.
_  нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

i L \(і Ковальчук І.В
(ініціали та прізвище)

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

І Управління Держпраці у Рівненській області 
і ЗАР ЕЄ СТРО ВАН О
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