
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
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. Рівненська область, м. Костопіль. вул. Крип'якевича . 48а. СТТРПОУ 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. rodyna-tm@ukr.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;

Центральний склад, склад готової продукції, рампа, хлібобулочний нех. кондитерський цех №1_ 
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 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 
підвигценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;

-Ліфти:
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки тип або 
Ліфт ПГ-289 ( вантажний 2тІ.. заводський № 601. реєстр № 1688. 1985 р.в. . Ліфтобудівний завод 
м. Свердловск. Росія, ліфт ПГ-287 ( вантажний Іті заводський номер № 595 св-8. реєстр № 1317. 
1985 р.в.. Ліфтобудівний завод м. Свердловск. Росія
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.
Центральний склад, склад готової продукції, рампа, хлібобулочний цех, кондитерський цех №1

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

mailto:rodyna-tm@ukr.net


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

_____ Відповідно до наказу №68 від 01 серпня 2018 року відповідальною особою за справний стан
ліфтів призначено головного інженера Балдича О.К. (який пройшов навчання в ДП “
Рівненський ЕТи. і перевірку знань комісією _ управління Держпрані у Рівненській області: 
законодавчих актів з охорони прані, гігієни прані, надання домедичної допомоги потерпілим та
отримав Гпосвідчення № 1975-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.1: НПАОП 0.00- 
1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів іпосвідчення № 80-7-18 на підставі протоколу 
ВІДІ5.01.2018 р.№ 7 1.

______Відповідно до наказу №68 від 01 серпня 2018 року відповідальними особами за організацію
безпечної експлуатації вантажних ліфтів реєст. № 1688 та № 1317 призначено:

комірника^ центрального складу Симончук А.М.. Гяка пройшла навчання в ДП “Рівненський 
ЕТЦ. і перевірку знань комісією _ управління Держпрані у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони прані, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим та_ отримала (посвідчення 
№1987-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.1: НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і 
безпечної_експлуатації ліфтів (посвідчення №2022-136-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 
р .№136

комірника складу готової продукції Рубель В.В. (яка пройшла навчання в ДП “Рівненський 
ЕТЦ. і перевірку знань комісією _ управління Держпраиі у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони прані, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим та_ отримала (посвідчення 
№1971-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.1: НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів Гпосвідчення №2023-136-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 
р .№1361:

начальника хлібобулочного цеху Кожушок Л.Н. їяка пройшла навчання в ДП “Рівненський 
ЕТЦ. і перевірку знань комісією _ управління Держпрані у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим та_ отримала (посвідчення 
№1984-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.1: НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів Гпосвідчення №2017-136-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р № 
136):

начальника кондитерського цеху Олейнич В.М. Гяка пройшла навчання в ДП “Рівненський 
ЕТІІ. і перевірку знань комісією _ управління Держпрані у Рівненській області: законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни прані, надання домедичної допомоги потерпілим та_ отримала (посвідчення 
№1982-61-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р. №61.): НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів Гпосвідчення №2017-136-18 на підставі протоколу від 30.05.2018 р № 
136)

______Відповідно до договору №ТО-16 01 на технічне обслуговування та ремонт ліфтів від 01
лютого 2014р укладено угоду з ТзОВ “ АРМ_ЕКО” про технічне обслуговування і ремонт
вантажних ліфтів підприємства реєст. № 1688 та № 1317_
(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 прані приватного_ 
акціонерного товариства “ Родина”, яку очолює інженер з охорони прані 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 прані пройшли_ 
навчання та перевірку знань з охорони праці:



г  олова 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 від30.05.2018ооку :
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 підприємстві наказом №108 від 19.12.2018 року., створена комісія з перевірки НПАОП 0,00- 
■02-08 “Правил будови і безпечної_ експлуатації ліфтів “ у складі:

— Голова комісії- головний інженер Балдич О.К. пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП “Рівненський ЕТЦ” та отримав посвідчення № 80-7-18 на підставі протоколу 
від 15.01.2018р . №7:

— головний механік Плис Ю.М . пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТП” та отримав посвідчення №81-7-18 на підставі протоколу №7 від 
15.01.2018року:

— інженер з охорони праці Крочак Г.О. пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський ЕТЦ” та отримала посвідчення №1202-37/в-18 на підставі протоколу 
№37/в від 30.03.2018року.

Також на піяприємсвті розроблені
-  Положення про службу охорони праці ( наказ № 61/1 від 20.09.2017року1._________
-  Положення про систему управління охороною праці ( наказ по затверження №86 від

08.12.2018року1.__________________________________________________________
-  Положення про порядок проведення навчань і перевірки знань з охорони праці (

наказ про затвердження №61/1 від 20.09.2017року1.____________________________
-  Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( наказ №61/1 від

20.09.2017року.1_
-  Програма вступного інструктажу з питань охорони прані._

Наказом по підприємству № 69/3 від 01.09.2018р. затверджені і розроблені інструкції з 
охорони праці №53 для ліфтера вантажних ліфтів, інструкція з охорони праці №151 для 
електромеханіка з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, інструкція з охорони праці №152 для 
особи відповідальної за експлуатацію вантажних ліфтів, інструкція з охорони праці №153 для особи 
відповідальної за справний стан вантажних ліфтів, інструкція з охорони прапі №143 при наданні 
першої ІдолікарськоП допомоги потерпілим при нещасних випадках.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: журнали нагляду 
(паспорти ) на ліфт ПГ-289 ( вантажний 2т1 .. заводський № 601, реєстр № 1688. 1985 р.в. . 
Ліфтобудівний завод м. Свердловск. Росія, ліфт ПГ-287 ( вантажний Ітї заводський номер № 595 
св-8. реєстр № 1317. 1985 р.в. , Ліфтобудівний завод м. Свердловск. Росія.

Проведено позачерговий повний технічний огляд ліфта ПГ-289 ( вантажний 2т1 заводський 
номер № 601 спеціалістами ТОВ “ ДІЕКС-ВЕСТ” ( технічний звіт № 012.19. від 22.02.2019) ліфт 
справний та придатний до експлуатації^ відповідно НПАОП 0.00-1.02-08 
Проведено позачерговий повний технічний огляд ліфта ПГ-287 ( вантажний Ітї заводський 

номер № 595 св-8 спеціалістами ТОВ “ ДІЕКС-ВЕСТ” ( технічний звіт № 011.19. від 22.02.20191
ліфт справний_____ та придатний до експлуатацій відповідно НПАОП 0.00-1.02-
08
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прані
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони прані на робочому місці:
журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прані:_

Працівники підприємства, які експлуатують ліфт ПГ-289 ( вантажний 2ТІ .та ліфт ПГ-287_ 
вантажний Ітї :_______________________________________________________________



Попружук Юрій Миколайович пройшов навчання в ВАТ “Рівнеліфт ” за професією ліфтер.
посвідчення №100. допущений до експлуатації ліфтами Г вантажними) підприємства, протокол № 
11 від 10 травня 2006р .

Матвійчук Іван Євстафійович пройшов навчання в ПАТ “Рівнеліфт” за професією ліфтер. 
допущений до експлуатації ліфтів свідоцтво № 448 від 21 листопада _2011р.

Мельник Сергій Михайлович пройшов навчання в ПАТ “Рівнеліфт” за професією ліфтер. 
допущений до експлуатації ліфтів свідоцтво № 452 від 21 листопада _2011р.

Новак Олег Петрович пройшов навчання в ПАТ “Рівнеліфт” за професією ліфтер, допущений 
до експлуатації ліфтів свідоцтво № 20644 від 11 квітня _2018о.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
загального курсу “ Охорони прані” , НПАОП 0.00-1.02-08 “Правил будови і безпечної_ експлуатації 
ліфтів “ та інструкцій з охорони праці за професіями та_ видами робіт в обсязі виконуваних робіт, 
протокол засідання комісії з навчання та перевірки знань комісією по_підприємству від 03 квітня 
2019р. № 9 1. Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
Комунальному некомерпійне підприємстві “Костопільська центральна районна_лікарня’' 
Костопільської районної ради ( Медичні довідки від 02.12.2019р.. 22.1 1.2019..28.12.2018р . 
19.11.2019р.14.11.2019р.. 09.11.2018П.

інструктаж з питань охорони пращ, експлуатаційної документації;
Відповідно до ’’Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом.

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 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, спепвзуттям і засобами індивідуального захисту а саме:_ костюм ( на 6 
міс.), черевики ( на 12 міс.1. рукавиці ( до зносу). На кожного_ працівника заведена особиста картка
видачі 313. Ведеться облік видачі і повернення спецодягу, спепвзуття та інших засобів_
індивідуального захисту.
засобів індивідуального захисту.

Підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці, а також є в наявності 
нормативно правові акти з охорони праці а саме: : Закон України “Про охорону прапі”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 будови і
безпечної експлуатації ліфтів». Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів_ індивідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18.
(нормативно-правовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпеч&иЯяіР^^її^

/2____

Ъ?ов-альчтаЪВ^’?Л ^
(ініціали та прізвииде) \\ 

I I  ^  і і І
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