
Додаток 8
до Порядку (в редакції постановиКабіїіпл Мппс 

України від 7 лютого 2 0 18 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@ukr.net
номер телефону телефаксу, адреса електронної пощти, 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____________________________
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 цро 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:

-Паровий котел теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;:
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки тип або
котел Е-4-І4ГМ ( ДЕ4-І4ГМ) заводський № 32199, 2014р.в„ Бійський котельний завод, м. Бійск ,
Росія, обліковий номер №101219.______________________________________________
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу
Загальна кількість 4, Кількість робочих місць 4 у тому числі, на яких існує підвищений ризик______

кількість робочих місць, у тому числі тих , на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Адміністративне приміщення, насосна., котельня, механічно-ремонтна дільниця, рампа, склад 
готової продукції, склад тари.____________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
кондитерський цех № 2, х/б цех.____________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:rodvna-tm@ukr.net


_____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 №65/2 від 27 липня 2018 року відповідальною особою за технічний .
санітарний стан та безпечну експлуататтію парових та водогрійних котлів підприємства.___________
трубопроводів пари та гарячої води в межах котла. виконання робіт підвищеної небезпеки на них, 
розробку інструкцій по охороні праці та виробничих інструкцій, дотримання правил і норм з охорони 
праці, виробничої санітарії, виконання приписів, вимог Держпраці. природозахисних, санітарних та 
інших органів, забезпечення дотримання встановленого допуску персоналу до роботи підвищеної 
небезпеки;;- призначено головного енергетика Стельмащука І.ВГ 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 №1983-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.1; НПАОП 0.00- 
1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (посвідчення
№ 3315-101-18 на підставі протоколу від 27.07.2018р. р. №101); НПАОПО.00-1.71-13 “Правил_____
охорони пратті під час роботи з інструментами та пристроями”та отримав (посвідчення №2009-136-18 
на підставі протоколу від 30.05.2018р. №136); “Правил охорони праці під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт” та отримав (посвідчення №367-14-20 на підставі протоколу від 13.02.2020
р. №141. Відповідно до протоколу від 01.06.2020 року Стельмашук І.В.. присвоєно Угрупу з_______
електробезпеки до і понад 1000 В.________________________________________________________

Наказом№ 65/2 від27.07.218р. призначено особу відповідальну за видачу нарядів-допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки у котельні підприємства; - головного інженера Балдича
Олега Карповича Гякий 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 №1975-61-18 на підставі_______
протоколу від 30.05.2018 р. №61.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (посвідчення № 4556-142-18 на підставі протоколу від_________
28.09.2018р . №1421. _________________________________________________________________
(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 прані; 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.



На піяприг-мстві сворено комісію по перевірці знань НПАОП 0.00-1.81-18 ” Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском “ у складі наказ № 1Q8 від 19.12.2018р.

-  Голова комісії- головний інженер Балдич О.К. пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП “Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення № 4556-142-18 на підставі 
протоколу від 28.09.2018р. №142:

-  головний механік Плис Ю.М . пройпіов навчання та перевірку знань в ДП
“Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення №4577-142-18на підставі протоколу 
№142 від 28.09.2018р року;_____________________________________________________

~ інженер з охорони праці Крочак Г.О. пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримала посвідчення №4573-142-18 на підставі протоколу 
№142 від 28.09.2018року._______________________________________________________

-  Головний енергетик Стельмащук І.В пройпіов навчання та перевірку знань в ДП “
Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення № 3315-101-18 на підставі протоколу від 
27.07.2018р . р .№101____________________________________________________________

Також на підприємсвті розроблені:______________________________________________________________
-  Положення про службу охорони праці ( наказ № 61/1 від 20.09.20 17рокуТ _____
-  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 20.09.2017року).______________________________
-  Положення ПРО розробку ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці ( наказ №61/1 від

20.09.2017РОКУ.1________________________________________________________________
-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.___________ ______________

Наказом № 25 від Об.04.2020р. затверджені і розроблені інструкції з охорони цраці №51 для 
машиніста кочегара котельні під час роботи на поравому котлі Е-4-14ГМ ( ДЕ 4-14ПУП. інструкція з 
охорони праці №49 для машиніста кочегара котельні, інструкція з охорони праці №71 для 
приттівників . які обслуї'овують вантажопідіймальні пристрої у котельні.інструкція з охорони праці 
№90 під час виконання вантажо-розвантажувальних робіт та ручного переміщення вантажів, 
інструкція з охорони прані №15 для лаборанта ХВО: інструкція з охорони праці №94 для слюсаря 
КВПі А. ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №117 для слюсаря ремонтника при експлуатації, обслуговуванні 
. ремонті компресора та посудин під тиском, інструкція з охорони праці №143 при наданні першої
(долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках.____________________________________

На пілприг.мстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: ( журнал нагляду_______
(паспорт) обліковий №101219.. тип-Е-4-14ГМ ( ДЕ4-14-ГМ)4.. журнал реєстрації та обліку посудин, 
що працюють під тиском. Проведено технічний огляд спеціалістами ДП “ Рівненськи ЕТЦ” ( акт
технічного огляду17.01.2020р.)._______________________________________________________
Перелік журналів з охорони прац, які ведуться на підприємстві і у котельні_______̂_______________

-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:_______________
— . змінний журнал котельні:__________________________________________________
— журнал реєстрації та обліку посудин, що працюють під тиском:______________________________
Працівники підприємства, які експлуатують паровий двохбарабанний котел з водотрубной топкой 
Е-4-14ГМ( ДЕ4П4ГМ):_________________________^ ^ ________________________

Фесюк Василь Васильович пройшов навчання в КЗ “Навчальний курсовий комбінат” за професією
матттиніст (кочегар) котельні з котлами середнього тиску на рідкому та твердому паливі (3-го_______
розряду), допущений до експлуатації парового котла свідоцтво № 003015 про присвоєння_________ ^
кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол № 52. посвідчення №003015 від 13 жовтня 
2017р .________________________________________________________________________________________



____ Ващук Віталій Володимирович пройшов навчання в КЗ “Навчальний курсовий комбінат” за
професією машиніст (кочегар) котельні з котлами середнього тиску на рідкому та твердому паливі 
(3-го розряду), допущений до експлуатапії парового котла свідоцтво № 16231 від 10 липня 2014р.

Ткачук Анатолій Сергійович пройшов навчання в КЗ “Навчальний курсовий комбінат” за_____
професією оператор котельні з котлами середнього тиску на газовому, рідкому та твердому паливі 
(3-го розряду), допущений до експлуатації парового котла свідоцтво РА№ 003108 про присвоєння 
кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол № 8. посвідчення №003108 від 06 квітня
2018р . ■_____________________________________________________________________________

Довгалень Микола Милайлович пройшов навчання в КЗ “Навчальний курсовий комбінат” за 
професією оператор котельні з котлами середнього тиску на газовому, рідкому та твердому паливі 
(3-го розряду), допущений до експлуатації парового котла свідоцтво РА№ 003199 про присвоєння 
кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол №63. посвідчення №003199 від 05 жовтня
2018р .________________________________________________________________________________

Наулік Людмила Адамівна пройшла навчання в УКК “Костопільський ДБК” за професією_____
лаборант ХВО котельні посвідчення № 4247 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професій лаборант ХВО котельні. протокол №63. посвідчення №003199 від 05 жовтня 2018р.
Пройшла медогляд 14.11.2018р.__________________________________________________________

Веремчук Олександр Ярославович пройшов навчання в “Державний Навчально курсовий_____
комбінат”” за професією слюсар КВПіА газифікований котелень свідоцтво реєстраційний № 495 від 
13 грудня 2002р. про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, допущений до
обслуговування парового котла. Пройшов медогляд 28.11.2019р.______________________________

Новак Віктор Ярославович пройшов навчання в Рівненський учбово- курсовий комбінат ОЖКУ 
за професією слюсар з експлуатації газового обладнання посвідченя № 825 від 17 серпня 1990р.. 
допущений до обслуговування та ремонту котла, пройшов перевірку знань в комісії підприємства 
згі дно загального курсу “ Охорони праці”та інструкцій з охорони праці за професіями та видами 
робіт в обсязі виконуваних робіт.( протокол з навчання та перевірки знань комісією по підприємству
№5 від 18.11.2019р.. а також пройшов медогляд 2019р.)_____________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприєства згідно
загального курсу “ Охорони праці” .НПАОП 0.00-1.81-18 ” Правил охорони праці під час__________
експлуатації обладнання, що працює під тиском “ та інструкцій з охорони праці за професіями та
видами робіт в обсязі виконуваних робіт. ( Протокол з навчання та перевірки знань комісією по_____
підприєству від 08 квітня 2020р. № 12 ). Працівники підприєства раз на рік проходять періодичний
медичний огляд у Комунальне некомерпійне підприємство “Костопільська центральна районна_____
лікарня” Костопільської районної ради ( Медичні довідки від 20.09.2019р.. 30. 09.2019..____________
19.11.2019р .14.11.2019р .__________________________________________________________________

На ПІДПРИЄМСТВІ в наявності необхідна експлуатаційна документація; ( журнал нагляду_______
(паспорт) обліковий №101219.. тип-Е-4-14ГМ ( ДЕ4-14-ГМ)4.. журнал реєстрації та обліку посудин, 
що працюють під тиском. Проведено технічний огляд спеціалістами ДП “ Рівненськи ЕТЦ” ( акт 
технічного ОГЛЯДУІ7.01.2020Р.).___________________________________________________________

інструктажу з питань охорони пращ, експлуатаційної документації;

Відпові ДНО до ’’Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом._______
спеціальним взуттям та іншими 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. працівники підприємства_____
забезпечені 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. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться облік видачі і повернення сецодягу. 
спецвзуття та інших засобів індувідуального захисту. _____________________________________

засобів індивідуального захисту,



Пі яприєство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці, а також єі в наявності 
■ акти з охолрои праці а саме:: Закон України “Про охорону праці”НПАОПО.ОО.-нормативно правові;

4.21-04. Типове положення про службу охорони праді 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 праді 
під час вексплуатапії облалнання. що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, 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._________ ________________________________________
_нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ковальчук І.В
(ініціали та прізвище)

Д еклар^Й ^ЇЙ ІЄ^ована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальном}- 
органі Держпраці_______________ 20__ р. № ____________________ .

Управління Держпраці у Рівненській області І

З^^РЕЄСТРОВАНО ! 
'f9  . оа 2 ĉ  \

Примітки: Р Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персона/іьніїх
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.
2,_Реестраційний 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.


