
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально -- технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО роботодавця
Приватне акціонерне товариство «Гощанський завод продтоварів», 

35400, вул. Рівненська, 19, смт Гоща, Рівненська обл., 
код ЄДРПОУ 00379413 

Директор -  Гончар Любов Валентинівна.
. Місце експлуатації устатковання підвищеної небезпеки -  

вул. Рівненська, 19, смт Гоща, Рівненська обл.
Інформація ПРО иаивність договору страхування цивільної відповідальності, 
перед третіми особами, стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

Згідно додатку 1 до Порядку та .правил проведення страхування цивільно.! 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 1788 від 16.08.2002 року потенційно небезпечні об’єкти підприємства 
не належить до ОПН, а тому оформлення реєстрації та страхування не 
проводилося.
Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони прані
Добровільний аудит не проводився.

Я, Гончар Любов Валентинівна -- директор ПрАТ «Гошанський завод 
продтоварів», цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -  
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
• устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання
електричних станцій і мереж) (п.7 додатку 7 до Порядку № 1107 від 26.10.2011 
р.), а саме:

-  Закрита трансформаторна підстанція ЗТП-284 10/0,4 кВ в складі: 
силовий трансформатор ТМ-250/10-66, заводський номер -  4662, рік 
виробництва -  1975, країна виробник -  СРСР; 3-х камер збірних 
одностороннього обслуговування КСО-366-ком.1 Ввід Т-1, ком.2 Ввід П21-07 
«Гоща», КОМ.З РВП-10, рік вводу в експлуатацію -  1981, країна виробник -  

СРСР;
~ Кабельна лінія КЛ-10 кВ Р П 10 кВ комЛ -  трансформатор 250 кВА Т-1, 

кабель марки АСБ-10 3x70 мм^, рік прокладання - 1981.
® парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (п.8 
додатку 7 до Порядку № 1107 від 26.10.2011 р.), а саме:



-  котел паровий ДЕ4-14ГМ, заводський номер — 936, рік виготовлення -

1989, Бійський котельний завод, лі, Бійськ, СРСР, реєстраційний Жй Р-1670. За 
результатами експертного обстеження проведеного ДП «Рівненський ЕТЦ» 
котел технічно справний та можливий в подальшій експлуатації до 20.01.2021 
року (висновок експертизи М  22560691-09-07-002.17).

К ількість робочиж місць, у тому числі тих, на .яких існує підвищений 
ризик виникнення травм

На підприємстві ПрАТ «Гощанський завод продтоварів» працює ЗО чоловік,
з них 2 працівники вжкощтоть роботи підвищеної небезпеки при експлуатації 
устатковання підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і СПОРУД (приміщень)., виробничих об’єктів (цежів  ̂
дільниць. СТРУКТУРНИХ, підрозділів)

-  адміністративне приміщення;
-  консервний цех;
-  безалкогольний цех;
-  кондитерський цех;
-  котельня.

Інші відомості;
Особа відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки на підприємстві -  директор Гончар Любов 
Валентинівна (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

Наказом № 6 від 02.01.2018 р. призначено відповідального за справний стан 
і безпечну експлуатацію електрогосподарства ГІрАТ «Гощанський завод 
продтоварів» - головного інженера -  Сомюка Григорія Федоровича.

Наказом № 1 від 02.01.2020 р. призначено відповідального за технічний, 
санітарний стан і безпечну експлуатацію парових та водогрійних котлів ПрАТ 
«Гощанський завод продтоварів» - директора з виробництва -  Власюка 
Володимира Петровича.

Наявність служби охорони пшнї
Згідно зі ст, 15 Закону України «Про охорону праці» для організації 

виконання правових, організаційно -  технічних, санітарно -  гігієнічних, соціально 
-  економічних та лікувально -  профілактичних заходів, що спрямовані на
попередження нещасних випадків, професійних захворювань, та аварій у процесі 
трудової діяльності, а також контролю дотрм,анш працівниками вимог законів та 
інших нормативних актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві, ПрАТ «Гощанський завод продтоварів» наказом № 5 від 
02.01.2018р. по.кладеш обов’язиі зі служби охорони праці на директора з 
виробшщтва -  Власюка Володимира Петровича.

Наказом № 2 від 02.01.2018 р., затверджено положення «Про службу 
охорони праці» в ПрАТ «Гощанський завод продтоварів».
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Служба охороші праці підприємства, керуючись Положенням, розробила 
систему керування охороною пралі на .підприємстві та .здійснює чіткий контроль 
за діяльністю виробничих стр>тстур, виконанням обов'язків та дотрїманням прав 
окремими посадовими особами, контролює за створенням безпечних та 
.нешкідливих умов праці працюючих на підприємстві.

Інформація ЯРО діючі на юідприсмстві інструкції з охорони прані ию 
СТОСУЮТЬСЯ експлуатації устатковання .підвищеної небезиеки, .затверджені 
директором підприємства в т.ч.:

• Інструкція з охорони праці при експлуатації устатковання напругою понад 
1000 В;

® Інструкція з охорони праці під час експлуатації .парових котлів.
На підприємстві також розроблені та затверджені директором інструкції з 

охорони праці по професіям та видам робіт (наказ К» 9 від 02.01.18р.).
Інформація ПРО дроведедня навчання та інструктажів з питань охорони 

праді
Наказом № З та № 4 від 02.01.2018 р. створено комісію для перевіріш .знань 

з питань охорони праці та норматішно-правових актів з ОП та з електробезпеки у 
складі:

Голова комісії -  директор -  Гончар Любов Валентинівна, яка пройшла 
навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:

* Посвідчення № 1571-50-19 (Протокол від 12.04.2019 К» 50) пройшла 
навчання і виявила потрібні знання, законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедіншої допомоги потерпілим, гігієші праці та електробезпеки;

® Посвідчення № 1571-50-6-19 (Протокол від 08.04.2019 Ла 50-6) 
про.йшла навчання і виявєша потрібні знання «ГІраві-ш охорони праці під час 
роботи з інструментом та ііристро.ями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБНА.3,2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і безпека в будівництві», «Правші охорони праці під час вангажно- 
розвантажувальївіх робіт», «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

* Посвідчення № 1571-50-В-19 (Протокол від 12.04.2019 № 50-в) 
пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правші безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правил, охорони праці під час експлу'атації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, 
або мобільних будівельних майданчіжах»;

* Посвідчення з елеггробезпеки № 1571-50-а-19 від 08.04.2019 (ПІ груш, 
з електробезпеки).



Члени комісії;
директор з виробництва -  Власюк Володимир Петрович, який 

пройшов навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:
• Посвідчення М> 1572-50-19 (Протокол від 12.04.2019 К« 50) пройшов 

навчаїшя і виявив потрібні знанта законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомога потерпілим, гігієни праці та електробезпеки;

® Посвідчення № 1572-50-6-19 (Протокол від 08.04.2019 № 50-6) 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «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 
безпека в будівництві», «Правші охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

• Посвідчення № 1572-50-В-19 (Протокол від 12.04.2019 № 50-в) 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правші безпеки систем 
газопостачаніж», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
або мобільних будівельних маііданчиках»;

® Посвідчення з електробезпеки № 1572-50-а-19 від 08.04.2019 (ПІ 
група з електробезпеки).

головний інженер “  Сомюк Григорій Федорович, який пройшов 
навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»

© Посвідчення № 1573-50-19 (Протокол від 12.04.2019 № 50) пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедачної допомоги потерпілім, гігієни праці та електробезпеки;

® Посвідчення № 1573-50-6-19 (Протокол від 08.04.2019 №> 50-6) 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правші охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних. робіт», «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

® Посвідчення № 1573-50-В-19 (Протокол від 12.04.2019 № 50-в) 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил о.хорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правил- охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних 'кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
або мобільних будівельних майданчиках»;



• Посвідчення з електробезпеки № 1573-50-а-19 від 08.04.2019 (Угрупа 
з електробезпеки).

з працівниками підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони 
праці; вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий та інструктаж на 
робочому місці. ‘

Необхідний рівень безпеки персоналу підприємства підтримується у 
відповідності з вимогами діючих НПАОП, посадових інструкцій, інструкцій з 
охорони праці та технологічних програм виконання робіт.

На виконання МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р., працівники, які 
ВИКОН}ТОТЬ роботи із підвищеною небезпекою, проходять медогляди.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація:
- паспорт силового трансформатора з природним масляним охолодженням 

ТМ-250/10-66 зав. № 4626;
- паспорта камер збірних одностороннього обслуговування серії КСО-366 

ком.І-ком.З;
- паспорт кабельної лінії 10 кВ;
- паспорт котла.
Забезпечення засобами індивідуального захисту
Наказом № 11 від 02.01.18р. затверджено Положення «Про порядок 

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту». Забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та 313, порядок їх утримання здійснюється з обов’язковим
врахуванням:

• «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
затверджені наказом Міністерством соціальної політики України № 
1804 від 29.11.2018;

• «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості», затверджені наказом 
Держгірпромнагляду № 62 від 16.04.2009.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені 
спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, 
захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону України 
«Про охорону праці»; костюм бавовняний, черевики шкіряні з металевим носом, 
окуляри захисні, рукавиці діалектричні, колоші діалектричні, каска захисна, в 
зиму додатково: куртка утеплена.

Регулярно ведеться оперативний контроль за якістю спецодягу, спецвзуття 
та 313, що використовується працівниками, стан та ступінь їх забезпеченості.



Перелік нормативно -  правових актів з ожорони прані що діють у 
межах підприємства затверджені директором підприємства, а саме:

• «Положення про систему управління охороною праці»;
• «Положення про службу охорони праці»;
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці»;
• «Положення про службу охорони праці»;
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці;
• «Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві»;
• «Положення про організацію та порядок проведення інструктажів з 

питань охорони праці»;
• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
• «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
• «Положення про медичні огляди працівників певних категорій»; 

Підприємство також забезпечене навчальними планами, посібниками та НПАОП:
-  Закон України «Про охорону праці»;
-  Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про 

порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки»;

-  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»;

-  НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці;

-  НПАОП 0.00-1.15.07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»;

-  НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників;

-  Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

-  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України № 337 від 17.04.2019;

-  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці;



-  Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене 
наказом Міністерством праці та соціальної політики України комітет по нагляду
за охороною праці № 9 від 29.01.1998.

Директор
ПрАТ «Гощанський завод продтоварів Л.В. Гончар

2020 року

і Управління Лержпраці у Рівненській області
І ' ' ЗА Р ЕЄ СТ РОВ АН О
! За № ьія« » ...
З "То

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__________________20___р. №______.



Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробк\ персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, ycтaткoвatшя 
підвищеної небезпеки,
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його гірийияггя іа 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.


