
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 прані

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сарненський хлібозавод»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

34500. Україна, Рівненська область, місто Сарни, в у л и ц я  Бєлгородська. 31-А
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

КОД ЄДРПОУ 00379436. директор Ярмолка Олександр Володимирович. 
03655 3-39-20.ашіа.когеп@гоупо.Ьіг. shz@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;

__________ вул.Белгородська.31-А . м.Сарни. Рівненська область_________
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 
_____________________________не укладався_________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не 
проводився__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Ярмолка Олександр Володимирович, 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:

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

- роботи в колодязях. бункерах, (^ємностях).
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

mailto:shz@rovno.biz


- зварювальні роботи
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Кількість працівників- 239чол, у тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм- 8чол.
Кількість будівель і споруд: - 5. виробничих об'єктів -1,

Інші відомості: Ярможа Олександр Володимирович відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (посвідчення 
№1084-43-20 протокол від 26.6.2020 №43, «Рівненський ЕТЦ»). На підприємстві 
створено службу охорони праці у складі інженера з охорони праці Ситай Галини 
Миколаївни, відповідно до наказу від 04.10.2018 №51 та затверджено план роботи 
служби охорони праці. Відповідно до наказу від 02.12.2019 №94 призначено 
відповідальних осіб, які повинні забезпечувати стан охорони праці та вирішення 
коїпсретних питань з охорони праці: а саме: хлібопекарський цех - Ясеновий 
Анатолій Володимирович заступник директора ТзОВ «Сарненський хлібозавод»

- ремонтно-експлуатаційна служба -  Добринський Віктор Денисович головний 
механік
- автотранспорт -  Гембіцький Валерій Федорович механік автомобільної колони

логістичний склад -  Бакарова Наталія Миколаївна заступник директора з 
логістики
- центральний склад -  завідувач центрального складу -  Мируцька Галина 
Миколаївна
- охорона -  начальник охорони Німчук Віктор Михайлович.
Розроблено та затверджено відповідно до наказу від 01.11.2018 №55 положення 
про службу охорони праці, положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, положення про систему управління 
охороною праці. Положення про розробку інструкцій з охорони праці на ТзОВ 
«Сарненський хлібозавод» , порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій.

Відповідно до наказу від 14.11.2018 № 60 призначено особу відповідальну за 
проведення медичних оглядів по підприємству.

Відповідно до наказу від 18.12.2018 № 71 призначено комісію для 
контрольного огляду газового господарства, відповідно до наказу від 18.12.2018 № 
72 призначено особу, яка має право видавати наряди -допуски на виконання 
газонебезпечних робіт.

Відповідно до наказу від 04.10.2018 №50 створено комісію із загального 
огляду будівель і споруд.

Відповідно до наказу від 27.12.2019 №108 призначено осіб відповідальних за 
утримання в справному стані та безпечну експлуатацію транспортних засобів.

Відповідно до наказу від 25.02.2020 №14 призначено відповідального за 
безпеку дорожнього руху.

Відповідно до наказу від 29.11.2019 №90 призначено відповідального за 
електрогосподарство ТзОВ «Сарненський хлібозавод».



Відповідно до наказу від 09.10.2020 №61 призначено осіб, що мають право 
видавати наряди-допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Відповідно до наказу від 04.08.2020р. № 47 призначено відповідальних осіб 
за виконання робіт підвищеної небезпеки:

- За справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства - головного механіка Добринського В.Д. посвідчення №4363-142-19 
від 31.10.2019.
За безпечну експлуатацію системи газопостачання підприємства - інженера з 
ремону Краська Г.Г. пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки 
систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» посвідчення № 2463-85-19 протокол від 14.06.2019 №85; 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних обєктах», 
«Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах» посвідчеїшя №2602-167-19 протокол 
від 24.06.2019 №167.

За безпечну експлуатацію системи теплопостачання підприємства - 
головного механіка Добринського В.Д. посвідчення №4363-142-19 від 31.10.2019 
За безпечну експлуатацію системи водопостачання підприємства - головного 
механіка Добринського В.Д. посвідчення №4363-142-19 від 31.10.2019 
За випуск технічно справних автомобілів на лінію - механіка автомобільної колони 
Гембіцького В.Ф. пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті» посвідчення №5339-400-17 протокол від
18.12.2017 №400;

- За технічний стан будов та споруд - заступника директора Ясенового А.В.
- За організацію і безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра - 

заступника директора Ясенового А.В пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
посвідчення №1867-62-19 протокол від 08.05.2019 №62.

- За утримання в справному стані та безпечну експлуатацію технологічного 
обладнання в підрозділах:
- хлібопекарний цех - заступника директора Ясенового А.В.
- логістичний склад - заступника директора з логістики Романовську В.П.
- ремонтно-експлуатаційна служба - головного механіка Добринського В.Д.

- За організацію і безпечне виконання зварювальних робіт:
- заступника директора Ясенового А.В пройшов навчання і виявив потрібні 

знання «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБПА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» посвідчення №1867-62-19 протокол від 08.05.2019 №62.

- інженера з ремонту Краська Г.Г. пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила



охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
посвідчення № 1866-62-19 протокол від 08.05.2019 №62.

- За організацію і безпечне виконання робіт в колодязях, бункерах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

- заступника дріректора Ясенового А.В. пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» посвідчення №1867-62-19 протокол від 08.05.2019 №62.

- інженера з ремонту Краська Г.Г. пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» посвідчення № 1866-62-19 протокол від 08.05.2019 №62.

Діє наказ від 21.10.2019 №82 про організацію проведення інструктажів з 
охорони праці та затвердження вступного інструктажу з охорони праці.

На підприємстві розроблено та затверджено: план заходів щодо зменшення 
виробничого травматизму, план роботи з охорони праці, план заходів, щодо 
поліпшегшя стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, графік 
проведення санітарниїх годин.

На ТзОВ «Сарненський хлібозавод» проводяться вступний інструктаж, 
первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий та цільові 
інструктажі. Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці згідно штатного 
розпису. На підприємстві затверджені інструкції з охорони праці №40 під час 
виконання газонебезпечних робіт( наказ від 24.01.2019 №9), інструкція з охорони 
праці № 10 для електрозварника ручного зварювання.

Відповідно до наказу від 09.10.2020 №61 затверджено інструкції з охорони 
праці при роботах в бункерах, ємностях; інструкція з охорони праці при роботі в 
колодязях;

Розроблені та затверджені посадові інструкції про права, обов’язки 
посадових осіб з питань охорони праці та відповідальність за покладені на них 
функції.

В товаристві з обмеженою відповідальністю «Сарненський хлібозавод» 
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 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 
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві таблички 
і знаки безпеки.



На підприємстві створено комісію з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці (відповідно до наказу від 02.12.2019 №95) комісія з питань охорони 
праці у складі: голова комісії директор Ярмолка Олександр Володимирович, члени 
комісії: заступник директора Ясеновий Анатолій Володимирович, інженер з 
охорони праці Ситай Галина Миколаївна, заступник директора з логістики 
Бакарова Наталія Миколаївна; з питань безпечної експлуатації обладнання та 
лінійних частин газопроводів, систем газопостачання природним газом, 
газокористувального обладнання та проведення газонебезпечних робіт ускладі: 
голова комісії директор, Ярмолка Олександр Володимирович, члени комісії 
заступник директра Ясеновий Анатолій Володимирович, інженер з охорони праці 
Ситай Галина Миколаївна, інженер з ремонту Красько Григорій Гнатович, з питань 
безпечної експлуатації парових котлів з тиском пару не більше 0,07 МЛА 
( 0 , 7 к г с / с м 2) у  складі: голова комісії директор Ярмолка Олександр Володимирович, 
члени комісії заступник директра Ясеновий Анатолій Володимирович, інженер з 
охорони праці Ситай Галина Миколаївна, інженер з ремонту Красько Григорій 
Гнатович. З питань безпечної технічної експлуатації електроустановок споживачів 
у складі: голова комісії головний енергетик, відповідальний за
електрогосподарство Набухотний Василь Іванович, члени комісії: заступник 
директора Ясеновий Анатолій Володимирович, головний механік Добринський 
Віктор Денисович, інженер з охорони праці Ситай Галина Миколаївна.

З питань охорони праці та безпеки дорожнього руху у складі: голова комісії 
директор Ярмолка Олександр Володимирович, члени комісії заступник диретора 
Ясеновий Анатолій Володимирович, інженер з охорони праці Ситай Галина 
Миколаївна, механік автомобільної колони Гембіцький Валерій Федорович.

Усі члени комісії у порядку , установленому типовим положенням пройшли 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський Експертно-Технічий центр» .

- Ярмолка Олександр Володимирович посвідчення №1084-43-20 протокол від 
26.06.2020 №43 пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони прці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки.

- Ясеновий Анатолій Володимирович посвідчення № 134-4-19 протокол від 
18.01.2019 №4, пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці так 
еклектробезпеки; посвідчення №1867-62-19 протокол від 08.05.2019 №62, 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві»; посвідчення №4589-142-18 протокол від
28.09.2018 №142,пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки 
систем газопостачання», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском»; посвідчення №2600-167-19 протокол від 24.06.2019 №167 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних обєктах», 
«Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у



потенційно вибухонебезпечних середовищах» «Правил безпеки для виробництва 
хліба, хлібобулочних та макаронних виробів».

- Красько Григорій Гнатович посвідчення № 1866-62-19 протокол від
08.05.2019 №62, пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» посвідчення № 2463-85- 
19 протокол від 14.06.2019 №85, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; посвідчення №2602-167-19 
протокол від 24.06.2019 №167 пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних обєктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» «Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та 
макаронних виробів».

- Гембіцький Валерій Федорович посвідчення №5339-400-17 протокол від
18.12.2017 №400 пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті»;

- Бакарова Наталія Миколаївна посвідчення №5799-168-18 протокол від
16.11.2018 №168, пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки

- Ситай Галина Миколаївна посвідчення №2921-89-18 протокол від
13.07.2018 №89 законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №2921-89-6-18 протокол 
від 13.07.2018 №89-6 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», посвідчення №2921- 
89/В-18 протокол від 13.07.2018 №89/в, «Правила безпеки систем газопостачання», 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» посвідчення №2601-167- 
19 протокол від 24.06.2019 №167 пройшла навчання і виявила потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних обєктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» «Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та 
макаронних виробів».

- Добринський Віктор Денисович посвідчення №4363-142-19 від 31.10.2019.



- Набухотний Василь Іванович посвідчення №4832-153-19 від 28.11.2019.
ТзОВ «Сарненський хлібозавод» має в наявності необхідну 

експлуатаційну документацію.
Відповідно до наказу від 27.12.2019 №103 працівників товариства 

забезпечено спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та 
колективного захисту: черевики, боти, рукавиці, захисні окуляри, захисні щитки, 
каски, діелектричні килимки, шланговий протигаз ГШІ-1, страховий канат 
(рятувальна мотузка), запобіжний пояс, забезпечені інструментом, навчально- 
методичною літературою. Засоби індивідуального та колективного захисту, 
пристосування/для виконання робіт підвищеної небезпеки, інструмент проходять 
огляд та випробування згідно чинного законодавства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сарненський хлібозавод» має в 
наявності необхідну нормативно-правову та матеріаі}9Н9̂ ехнічну базу.

Директор ТзОВ «Срненський 
хлібозавод»

О.В.Ярмолка

/9^ 20 :̂4).

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 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.

У̂пряг--Г Ч 'П жпрлці у Рівненській області
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