
\ Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю « Монашинські сири.». 
Скорочена назва -  ТОВ «Монашинські сири.»; 34709, Рівненська обл., Корецький район,с. 
Морозівка, урочище Монастирський хутір, будинок 2; тел.+38(067)36-00-312; електронна пошта: 
monashinski.siri@gmail.com. Директор -  Ганжа Юрій Вікторович. Місце (адреса) виконання робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки -34709, Рівненська обл., Корецький район,с. Морозівка, урочище 
Монастирський хутір, будинок 2.
Юридична адреса: 34709, Рівненська обл., Корецький район,с. Морозівка, урочище Монастирський 
хутір, будинок 2.

Вид діяльності за КВЕД:

10.51- Перероблення молока, виробництво масла та сиру.

Банківські реквізити:

^  Т Т 'П Т Т / ^ Л  7  .
К О Д  о Д і  і  ІУД J' . 4 U o j 4 j i / ,

Витяг з реєстру платників податків на додану вартість № 1617084500018 від 01.11.2016р.; 

Індивідуальний податковий номер 408545117080;

р/р UA62 3333680000026003300011420, в ПАТ «Державний ощадний банк України» в ОПРВ 
Ощадбанку м. Корець МФО 333368.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії 
страхового полісу, номер і дата його видачі) -  відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  добровільний аудит з охорони 
праці не проводився.

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

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Загальна кількість працівників - 21чол., в тому числі виконують роботи підвищеної небезпеки - З 
чоловіка.

Відомості про будівлі і споруди (приміщення), виробничі об’єкти (цехи, дільниці, структурні 
підрозділи)- Виробнича будівля -  1шт.,трансформаторна підстанція-1 шт., складське приміщення -

mailto:monashinski.siri@gmail.com


1шт., допоміжне приміщення-1шт., прохідна -1 шт.,водонапірна башта -1 шт., знаходяться за адресою 
- Рівненська обл., Корецький район,с. Морозівка, урочище Монастирський хутір, будинок 2.

Інші відомості:

Ганжа Юрій Вікторович - директор ТОВ « Монашинські сири.»,наказ №01 від 23.09.2016р. «Про 
прийняття на роботу», пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «Науково-виробнича фірма 
«Оазис Технолоджі» з: Закону України «Про охорону праці»,надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці електробезпеки, посвідчення № №104-9-20, протокол №9 від 28.02.20р.; 
«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 та безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві»,«Правил охорони праці під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» , посвідчення № №104-9-6-20, 
протокол №9-6 від 28.02.20р., «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», « 
Правил охорони праці для працівників по переробці молока», посвідчення № №104-9-в-20, протокол 
№9-в від 28.02.20р.

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу по 
підприємству № 1-ОП 20.03.2020р., покладено на інженера з охорони праці Олійник Ірину 
Володимирівну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис 
Технолоджі» з: Закону України «Про охорону праці»,надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці електробезпеки, посвідчення № №31-3-19, протокол № З від 17.05.19р.; «Правил 
охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил безпеки для 
виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів» , посвідчення № №31-3-г-19, протокол 
№3-г від 17.05.19р.; «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 та безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», 
« Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони 
праці на автотранспорті», посвідчення № №31-9-6-19, иротокол ХеЗ-б від 17.05.19р., «Правил 
охорони праці для працівників підприємств по переробці молока», посвідчення №144-10-20, 
протокол №10 від 28.02.2020р. Пройшла навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки, 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» , посвідчення 
№4641-139-18 від 27.09.18р.
Мартинюк Олег Петрович -  енергетик ТОВ «Монашинські сири.»,наказ №19 від 25.05.2020р. «Про 
прийняття на роботу», відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві ( наказ №17-ОП 
від 27.05.2020р.), пройшов навчання та перевірку знань в ПрАТ «Рівнеобленерго» Корецький РЕМ з: 
Закону України «Про охорону праці»,надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, 
посвідчення; «Правил охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», 
«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 та безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві», « Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», посвідчення №580, протокол №35 від 13.02.2020р.Пройшов навчання та 
перевірку знань на V групу з електробезпеки, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»,посвідчення №580, протокол №35 від 13.02.2020р.

Розроблено та затверджено наказом № 4-ОП від 23.03.2020р. «Положення про службу з охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про видачу та 
оформлення наряд-допуску», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці», «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», «Положення про систему управління 
охороною праці», затверджено наказом №5-ОП від 27.03.2020р. інструкції з охорони праці по 
професіях та видах робіт.



Наказом №9-ОП від 31.03.2020 р. створено комісію для перевірки знань з питань охорони праці. Всі 
члени комісії пройшли навчання та перевірку знань згідно чинного законодавства.
Голова комісії: Ганжа Ю.В. -  директор
(пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі» з: 
Закону України «Про охорону праці», надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
електробезпеки, посвідчення № №104-9-20, протокол №9 від 28.02.20р.; «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 та безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
в будівництві»,«Правил охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» , посвідчення № №104-9-6-20, протокол №9-6 від 
28.02.20р., «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», « Правил охорони праці 
для працівників по переробці молока», посвідчення № №104-9-в-20, протокол №9-в від 28.02.20р. 
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» , посвідчення №5236-164-19 від 14.05.20р.);
Члени комісії:
Олійник І.В. - інженер з охорони праці
(пройшла навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявла потрібні знання 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 17.05.2019 № З, 
посвідчення № 31-3-19; пройшла навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і 
виявила потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, посвідчення №31-3-6-19, протокол №3-6 від 17.05.2019; пройшла навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявила потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інстр>’кції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 17.05.2019 № 33-в, посвідчення № ЗІ-З-в-19, «Правил 
охорони праці для працівників підприємств по переробці молока», посвідчення №144-10-20, 
протокол №10 від 28.02.2020р,пройшла навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів в ДП 
«Рівненський ЕТЦ», посвідчення №4641-139-18 від 27.09.2018р.)
Дьомін О.Л. -  технік-техлодог з виробництва молочних продуктів
(пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі» з: 
Закону України «Про охорону праці»,надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
електробезпеки, посвідчення № №108-9-20, протокол №9 від 28.02.20р.; «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 та безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
в будівництві»,«Правил охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» , посвідчення № №108-9-6-20, протокол №9-6 від 
28.02.20р., «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», « Правил охорони праці 
для працівників по переробці молока», посвідчення № №108-9-в-20, протокол №9-в від 28.02.20р., 
Пройшов навчання та перевірку знань на ПІ групу з електробезпеки «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» , посвідчення №5241-164-19 від 16.01.20р);
Редька Т.В. -  комірник
(пройшла навчання та перевірку знань в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі» з: 
Закону України «Про охорону праці»,надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
електробезпеки, посвідчення № №117-9-20, протокол №9 від 28.02.20р.).



Наказом №21-ОП від 28.05.2020 р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань 
електробезпеки. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань згідно чинноге 
законодавства.
Голова комісії: Мартинюк О.П. -  енергетик
Пройшов навчання та перевірку знань на V групу з електробезпеки в ПрАТ «Рівнеобленерго» 
Корецький РЕМ, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»,посвідчення №580, протокол №35 від 13.02.2020р.
Члени комісії: Ганжа Ю.В. -  директор
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» , посвідчення №5236-164-19 від 14.05.20р 
Олійник І.В. -  інженер з охорони праці
Пройшла навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №4641-139-18 від 
27.09.2018р.
Дьомін О.Л. -  технік-техлодог з виробництва молочних продуктів
Пройшов навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» , посвідчення №5241-164-19 від 16.01.20р

Підприємство забезпеченене необхідними нормативно-правовими та законодавчими актами з питань 
охорони праці(в тому числі НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті) та пожежної безпеки, які постійно поповнюються новими виданнями.
На підприємстві працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені необхідними 
санітарно-побутовими приміщеннями. Керівник та безпосередні виконавці робіт мають всі необхідні 
документи, які підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та виконання робіт згідно зайнятих 
посад.

На підприємстві розроблено і затверджено "Перелік робіт, що виконуються в порядку поточної 
експлуатації та за нарядами і розпорядженнями", "Перелік посадових осіб, які мають право видачі 
наряд-допусків", призначені особи, відповідальні за проведення робіт на висоті та список 
працівників, які мають право виконувати роботи на висоті.
Усі працівники внесені до списків, пройщли навчання і перевірку знань Закону України "Про 

охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, "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 та безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" . 
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості, а саме: каска захисна -  
2 щт.; драбина металева- 2 шт.

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, перелік яких, затверджений

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідають вимогам чинних 
нормативних актів. Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.

На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, позапланового 
інструктажів, ведуться журнали. Ведуться: Журнал реєстрації встуцного інструктажу; Журнал 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що 
виконуються за нарядами та розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал обліку та



зберігання засобів захисту; Журнал протоколів перевірки знань. На підприємстві було проведено 
атестацію робочих місцьза умовами праці.

Підприємство забезпечене:

- засобами індивідуального захисту: спецодягом, спецвзуттям: комбінезон бавовняний,
черевики шкіряні.

Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять періодичну 
перевірку у встановлені терміни.Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.

Обладнанна знахотиться в справному стані, в встановлені терміни проводиться технічний 
огляд/технічне діагностування. Розроблено і затверджено "Перелік робіт, що виконуються в порядку 
поточної експлуатації та за нарядами і розпорядженнями", "Перелік посадових осіб, які мають право 
видачі наряд-допусків", призначені особи, відповідальні за проведення робіт на висоті та список 
працівників, які мають право виконувати роботи на висоті.
Усі працівники внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону України "Про 
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, "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 та безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». 
Працівники підприєметва забезпечені засобами захисту в достатній кількості, а саме: каска захисна -- 
2 шт.; драбина металева- 1 шт.
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну експертизу, а також 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих 
норм. На підприємстві працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені 
необхідними санітарно-побутовими приміщеннями. Керівник та безпосередні виконавці робіт мають 
всі необхідні документи, які підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та виконання робіт згідно 
зайнятих посад.
Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною базою(в тому числі
тлгт л пгг о ПО- 1 1 «:-П7X о. X хх X XX х . х ^ / '  /  х і .к ^  кхЕ>схі:>ігхЛСі Л А ’)рони праці ПІД час виконання рооїт на висоті).

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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підприємець своїм підписом надае~зТоду жПримітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на оорооку 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.
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