
Управління Держпраці у 
Рівненській області

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

«Хлібодар»
місце знаходження, код згідно з ЄДРГТОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

33009. м. Рівне, вул. Біла, будинок 35. код СДРПО 32358874. директор Загривий Микола 
Миколайович т. (0362) 625-860 Mvkola.Zagrvwi@rovno.biz _____

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; 

м.Рівне_____ ВУЛ.Біла будинок 35_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або ексігчуатації (застосування) ліаиіин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страх}^вання цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ; ПАТ «Страхова компанія 
Енергорезерв». договір №27 від 01.07.2017р. добровільного медичного страхування працівників; 
ПАТ «Страхова компанія Енергорезерв». договір СА Л'о2532 страхування наземного транспорт\- 
від 07.05.2019р .

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився

Я,_ Загривий Микола Миколайович_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприєміщ)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 
підвигценої небезпеки;та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки;

Технологічні транспортні засоби

(найменування виду робіт підвигценої небезпеки та/або магиин, механізмів,
Вилковий навантажувач ТОУОТА 7ТСТ15. 2000 року випуску, заводський №15628.______
устатковання підвшиеної небезпеки, іггип або марка (за наявності]. 
підприємство-виробник ТОУОТА .Японія

mailto:Mvkola.Zagrvwi@rovno.biz


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Технічний огляд проведено 28.05.2020року.. проведено 7ТТІ «Рівненський експертно-технічний 

центр». ______ ____________ _ ____
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Термін проведення наступного технічного огляду — 28.05.2021р.. експертного обстеження 
2 8 .0 5 .2 0 2 3 р .

Кількість робочих місць, в ТОМУ числі тих на яких існує иіявитттений ризик вини
кнення травм______ ________ 1.

кількість робочих місінь, у  тому числі тих на яких існує підвищений рикзик виникнення травм. 
Кількість будівель і споруд: -4. виробничих об'єктів - 1

будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ; Боліщук Мирослава Миколаївна — відповідальна за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. В товаристві з обмеженої 
відповідальностю «Хлібодар» створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 
згідно наказу №78-Г від 28.12.2018р.. покладено на інженера з охорони праці Боліщук 
Мирославу Миколаївну, яка пройшла навчання та виявила потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП 
«Експертно-Технічний центр» посвідчення № 259-8-19 від 31.01.2019р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки;

Відповідальним за справний технічний стан навантажувача вилкового, згідно наказу 
№25а від 04.04.2019року, призначений головний механік Засєкін Анатолій Дем'янович.

Наказом .N224 від 24.04.2019року, для керування навантажувачем вилковим ТОУОТА 
7РОЕ15 призначено водія навантажувача Дубойського Юрія Никифоровича.Гпосвід.№02/221 
відю 27.08.2002р.)

У разі відсутності основного водія наказом №24 від 24.04.2019року призначено 
виконувати роботи навантажувачем вилковим менеджера з постачання Змієвського Михайла 
Станіславовича (посвід.№ 22065 від 03.04.2019р.)

Наказом № 2Д ЮГО від 25.01.2019р. розроблено та введено в дію «Положення про 
систему управління охороною праці». Наказом 28Г ЮШ від 25.01.2019р. введено в дію 
«Положення про видачу наряд-допусків». Наказом № 2Е (ОП) від 25.01.2019р. введено в дію 
«Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту». Наказом № 2Є ЮШ від 30.01.2019р.. розроблене та введено 
в дію «Положення про службу охорони праці».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Наказом №17 від 11.03.2019р..розроблене та введено в дію «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». Наказом № 2/1 ЮШ від 15.01.2019р..розроблене та введено в дію 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»._Розроблені. затверджені та введені в дію Згідно наказу №57В від 29.07.2019 інструкції 
з охорони праці для працівників що виконують заявлені роботи.

-згідно наказу №576 від 29.07.2019р. Затверджено та введено в дію Інструкцію з охорони 
праці для водія навантажувача, згідно наказу №16 від 03.01.2019р. Затверджено Інструкцію по 
вступному інструктажу з питань охорони праці.



в  товаристві з обмеженою відповідальністю «Хлібодар» є в наявності та ведуться: 
Журнал обліку та зберігання засобів захисту; Журнал вступного інструктажу з питань охорони 
праці на робочому місці: Журнал обліку робіт що виконуються за нарядами і розпорядженнями; 
Журнал приймання та огляду риштувань та п ом осту : Журнал обліку видачі та повернення 
засобів захисту; Журнали протоколів перевірки знань (для ІТП та робітників): Журнал обліку 
вогнегасників на об'єкті: Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві: Журнал 
видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві: Журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; 
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві: Журнал реєстрації 
нещасних випадків невиробничого характеру, таблички і знаки безпеки.

В товаристві з обмеженою відповідальністю «Хлібодар» наказом № 33 від 21.04.2020р.. 
створена комісія для перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Серветник О.О,- начальник технічного в ід д іл у .
Заступник голови комісії: Дубинецький С.С. - головний інженера 
Члени комісії: Богуцький В.С. - заступник директора з логістики 

Грицаюк А.М. - директор з виробництва 
Герасимов О.Є. - енергетик 
Засєкін А.Д. - головний механік 
Болішук М.М. - інженер з ОП

Члени комісії пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП 
«Рівненський Експертно-Технічний центр», та ТзОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»:

- Серветник Олександр Олександрович — начальшпч' технічного віттіш~ пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол №4 від 18.01.2019р.. 
посвідчення № 129-4-19. «Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних 
виробів». «Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання 
працівниками» посвідчення №150-10-20 від 28.02.2020р.

- Дубинецький Сергій Сергійович — головний інженер пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки Гпротокол №4 від 18.01.2019р.. посвідчення № 112-4-19.. 
навчання і перевірку знань з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями». «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». ДБНА.3.3-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безепека в будівництві». 
Гпротокол №20 від 21.02.2019р..посвідчення №654-20-19У Пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол №27 від 01.03.2019 посвідчення №809-27-19)0. 
Рішенням комісії присвоєна присвоєна IV група з електробезпеки (посвідчення №137-4-20 від 
23.01.2020рГ та допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В.

- Богуцький Володимир Станіславович - заступник директора з логістики пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки — посвідчення № 101-9-20 від 28.02.2020 
№9.

- Грицаюк Анжела Мирославівна — директор з виробництва пройшла навчання і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (протокол № 88 від 21.Об.2019р.. посвідчення №2543-88-191.:



Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол №27 від 
01.03.2019р. Посвідчення №807-27-19) «Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних 
та макаронних виробів». «Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» посвідчення №134-10-20 від 28.02.2020р.: Правила охорони праці під 
час експ.луатації навантажувачів» посвідчення №978-39/1-20 від 05.06.2020 №39/1.

- Герасимов Олександр Євгенович — енергетик пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (протокол №4 від 18.01.2019р.. посвідчення № 110-4-191. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони 
праці під час експлуатнії обладнання, що працює під тиском» Іпротокол №85 від 14.06.2019р. 
посвідчення №2460-85-19). Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» .Рішенням комісії присвоєна присвоєна IV група з 
електробезпеки (посвідчення №134-4-20 від 23.01.2020р). та допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В. Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» посвідчення №975-39/1-20 від 05.06.2020 №39/1.

- Засєкін Анатолій Демянович — головний механік пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (протокол №4 від 18.01.2019р.. посвідчення № 114-4-19). пройшов 
навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями». «Правил охорони 
прані під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (протокол №42 від 11.02.2019рр. Посвідчення №494-42-191. Пройшов 
навчання «Правил охорони прані на автотранспорті» ( протокол № 32 від 31.01.2019р.. 
посвідчення №366-32-191 Правила охорони прані під час експлуатації навантажувачів» 
посвідчення -N0980—39/1-20 від 05.06.2020 №39 1..

- Боліщук Мирослава Миколаївна — інженер з охорони праці пройшла навчання і 
виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 8 від 31.01.2019р.. посвідчення №259- 
8-19У: Пройшла навчання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» 
Іпротокол №8/в від 28.01.2019р.. Посвідчення №259-8/в-191. Пройшла навчання і виявила 
потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями». « Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці під час вантажно — розвантажувальних робіт», «правил охорони праці на 
автотранспорті». «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів».1протокол№ 8/6 від 
28.01.2019р. Посвідчення №259-8/6-19).«Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів». 
«Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання 
працівниками» посвідчення №129-10-20 від 28.02.2020р. Рішенням комісії присвоєна IV група з 
електробезпеки (^посвідчення №259-8/а-19 від 28.01.2019р). Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» посвідчення №973-39/1-20 від 05.06.2020 №39/1.

Працівники належним чином оформлені на роботи, забезпечені спецодягом, спепвзуттям 
і засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці»., 
пройшли медичні огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

Працівники, які виконують заявлені роботи пройшли навчання у «Навчально курсовому 
комбінаті» та отримали відповідні посвідчення (водій навантажувача).



На підприємстві наказом №47 від 05.06.2020 року призначено відповідальним за стан 
охорони праці на піяприємстві і загальне керівництво роботою з охорони праці — директора 
підприємства — Загривого Миколу Миколайовича.

Відповідальним за організацію безпечного веддення робіт, видачу наряд-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки, за проведення навчання та допуск працівників до 
виконання робіт призначено: по хлібопекарському цеху — Грицаюк А.М.

Наказом по підприємству №47 від 05.06.2020р «Про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спенвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»_____призначено
відповідальних за. забезпенням спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту 
керівників підрозділів.

Працівники зайняті на виконанні заявленого виду робіт проходять в у становленому 
порядку інструктажі з охорони праці на робочих місцях, про що робляться записи в журналах 
встановлених форм.

Працівники, проходять первинний та періодичні медичні огляди згідно наказу МОЗ №280 
від 23.07.2002р. на санітарну книжку. Крім того, ті працівники, що виконують роботи 
підвищеної небезпеки, проходять щорічно медичний огляд у відповідності до наказу МОЗ №246 
від 21.05.2007р.

Водії навантажувача забезпечені засобами індиві дуального захисту (костюм бавовняний. 
чоботи кирзові, чоботи гумові, куртки утеплені, рукавиці комбіновані, захисні окуляри, каски, 
жилетом! у відповідності з Типовими галузевими нормами та Додатком до колдоговору.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хлібодар» має в наявності необхідну 
нормативно-технічну літературу, та експлуатаційну докуліентацію технологічного транспортного 
засобу.

В : червня 2020 р.

Загривий М.М----
Управління Держп(іішціа8кха;Пр,І9Шійв>сті

ЗАРЕЄСТРОВАНО
.Зя від« 20*^ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку субпктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__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.".


