
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Агроресурс», 
юридична адреса: 33001, м.Рівне вул. Нижньодворецька,35 ЄДРПОУ 24175498;
КВЕД -  25.21 «Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення».
Генеральний директор -  Редько Володимир Миколайович.
Тел/факс (0362) 63-19-38, адреса електронної пошти: rivne@ agroresurs.com.ua.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: м.Рівне вул. Нижньодворецька,35.

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) -  Відділення виконавчої 
дирекції ФССНВ в м.Рівне № 17117021-4568 від 29.08.2002 року, безстроково.

На ПрАТ «Агроресурс» проведена експертиза стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб’єкта господарювання. Висновок експертизи №56.04.20.45.18 від 
21.02.2018р. ДП «Рівненський ЕТЦ» на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 
0,05 МПа, а саме: балонів кисневих типу 40-150Л ГОСТ94973; балонів із сумішшю (СОг -  
аргон) типу 40-150Л ГОСТ94973; балонів із пропан-бутаном типу ЗК ГОСТ 15860-84.

Я, Редько Володимир Миколайович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим газом.

Кількість робочих місць - 19, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  4.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 

згідно наказу по підприємству № 9-к від 28.04.2015 покладено на начальника відділу охорони 
праці Пятакова Ігоря Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці» з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього, посвідчення № 1755-61-15, протокол від 12.06.15 р.№61, «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення № 1755-61/в-15, протокол від 12.06.15р. №61-в.

На ПрАТ «Агроресурс» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Інструкції з охорони праці;
- Посадові інструкції;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про виконання робіт з підвищеною небезпекою по наряд-допусках;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу №  74 від 13.12.2016 р. інструкції 
з ОП: При виконанні газозварювальних і газорізальних робіт; Для робітників, зайнятих 
зберіганням, транспортуванням та експлуатацією балонів із зрідженими та стиснутими газами.

Є в наявності та ведуться: Журнали реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з 
охорони праці; Ж урнали перевірки, огляду та обліку засобів індивідуального захисту; Журнал 
обліку балонів.

На підприємстві наказом № 54 від 28.09.2016 р. створено комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - технічний директор Великий 
Павло Павлович (посвідчення РЕТЦ № 3325-104-15, протокол № 104 від 02.10.15 з Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього);
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Члени комісії - начальник відділу охорони праці Пятаков Ігор Володимирович (посвідчення 
РЕТЦ № 1755-61-15, протокол від 12.06.15 з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього, №  1755-61/в-15, протокол № 61-в від 12.06.15 «Правил 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів); заступник технічного директора Опанасюк Петро Іванович 
(посвідчення РЕТЦ № 3322-104-15, протокол № 104 від 02.10.15 з Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього); директор з виробництва Іванюк Віталій 
Іванович (посвідчення РЕТЦ № 3192-110-16, протокол № 110 від 23.09.16 з Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього); начальник ЕМД Сухий Олег 
Антонович (посвідчення РЕТЦ № 4316-139-16, протокол № 139 від 11.11.16 «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів); майстер ЕМД Сорока Ю рій М ихайлович (посвідчення РЕТЦ 
№ 199-22-16, протокол № 22 від 01.02.16 «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів).

Наказом №5 від 09.02.2018 р. призначено: - особою, відповідальною по нагляду за 
технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, начальника ЕМД 
Сухого O.A., який пройшов навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань «Правил 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення № 4316-139-16, протокол № 139 від 11.11.16;
- особами, відповідальними за транспортування і зберігання балонів, справний стан і безпечну 
дію та експлуатацію посудин, що працюють під тиском (балонів): начальника цеху №1 Редька 
О.В., який пройшов навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення № 2275-79/в-16, протокол № 79-в від 14.07.16; 
начальника інструментальної дільниці Катеринчука В.П., який пройшов навчання у ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, посвідчення 
№ 4315-139-16, протокол № 139 від 11.11.16; - особою за здачу під наповнення та отримання 
наповнених балонів із зрідженим та стиснутими газами та видачу їх у підрозділи підприємства 
агента комерційного ВМ ТП Труся A.JL, який пройшов навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, посвідчення №  4310-139-16, протокол 
№139 від 11.11.16.

Експлуатацію балонів виконують електрогазозварники: Буняк O.A., який пройшов 
первинне навчання у ДП «НКК «Рівнебуд», свідоцтво № 427 від 30.05.2017, чергову перевірку 
знань з питань охорони праці (протокол №8 від 06.02.2018); Бучкович М.А., який пройшов 
первинне навчання у СПТУ №23 м.Нетішин Хмельницької обл., диплом Б№762576 від 
26.06.1992, чергову перевірку знань з питань охорони праці (протокол №12 від 09.03.2017); 
Гульчук A.A., який пройшов первинне навчання у ТУ № 2 м.Рівне, атестат №2771 від 
25.07.1977, чергову перевірку знань з питань охорони праці (протокол №35 від 14.08.2017); 
Приходчук B.C., який пройшов первинне навчання у М ПТУ №38 м.Рівне, атестат №5460 від 
15.07.1971, чергову перевірку знань з питань охорони праці (протокол №21 від 10.05.2017).

Балони кисневі типу 40-150JI ГОСТ94973 - 10 шт., балони із сумішшю (СО2 -  аргон) 
типу 40-150JI ГОСТ94973 -  10 шт. та балони із пропан-бутаном типу ЗК ГОСТ 15860-84 -  3 шт. 
зберігаються на території підприємства за адресою: м.Рівне вул. Нижньодворецька,35 в 
металевих шафах у вертикальному положенні, окремо кисневі і пропан-бутановий з 
насадженими башмаками. Металеві шафи обладнанні внизу отворами для штучної вентиляції. 
На дверях шафи для кисневих балонів напис -  маслонебезпечно, на дверях шафи для пропан- 
бутанового балона напис -  пропан. Балони захищені від атмосферних опадів і сонячних 
променів. Поблизу місця зберігання балонів відсутні житлові приміщення, горючі гази, рідини, 
матеріали. Для переміщення балонів по території підприємства є в наявності металеві возики.

Наповнення балонів із киснем забезпечується у ФОП Сидоров О.В. договір №13 від 
09.02.2012р., наповнення балонів з пропан-бутаном в ДП «Пропан» договір №794 від 
05.12.2017р.

Працівники, які експлуатують балони, пройшли обов’язків медичний огляд, згідно 
якого визнані придатними до виконання робіт та забезпечені засобами індивідуального захисту



-  спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту».

Запис про проведення інструктажів робиться в «Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці».

Підприємство ПрАТ «Агроресурс» забезпечено нормативно-правовою, матеріально- 
технічною та навчально-методичною базою.

Управління Держпраці у Рівненській області 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

ніж "ТУ — 20


