
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 о. № 481

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне Акціонерне Товариство «Рівненський Завод
Надміцних Залізобетонних Конструкцій»______________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35331, Україна, Рівненська обл. Рівненський р-н, с Городок, вул. Промислова, буд. 1А,
код ЄДРПОУ 05505696, Директор Куляша Анатолій Іванович, т.0362- 611-586.____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
електр.пошта: rznzbk@gmail.com_____________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
35331, Україна, Рівненська обл. Рівненський р-н, с Городок, вул. Промислова, буд. 1А,______

код ЄДРПОУ 05505696,_________________________________________________________
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________відсутня_______________

(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. Куляша Анатолій Іванович. який діє згідно статуту_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти — 6 робочих місць, з них в. т.ч. з підвищеним ризиком отримання травм -  6, підрозділ

Відділ головного енергетика, приміщення ТП-1, ТП-2,ТП-3, ТП-4, Ру-10кв., обладнання- КЛ- 
10кв., тр-р ТМз-630-6шт„ високовольтні комірки КСО-12шт. вимикачі навантаження ВII-17- 
4шт. (найменування виду робіт

2. Зберігання балонів , контейнерів . цистерн та інших ємностей із стисненим , зрідженим, 
отруйним . вибухонебезпечним та інертним газом — 2 робочих місць, з них вп ич .з підвищеним 
ризиком отримання травм-2, підрозділ- Відділ Головного механіка, вентильовані приміщення 
складів (для кисневих балонів та окремо для пропан бутанових балонів )відповідно вимог Н Д ;

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
3. Зварювальні роботи —17 робочих місць, з них в т .ч. з підвищеним ризиком отримання 

травм -1 7 . підрозділ -  Відділ головного механіка , приміщення- територія та виробнцц[ 
приміщення підприємства. Зварювальне обладнання: -ТДФЖ-1000-2шт-ФЦ} ЛИ%

- ВЛУ- 506 -  5шт. БЗЦ-1. ФІІ-2■ АЦ-2;
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- ТИ - 500 -  1шт. ВГМ-1;
-МТ 2202- Зшпи АП:
-М Т 2208- 2шт. АЦ;
Потон- 205 -  2шт. БЗЦ- 1, ВГМ-1;
Азія200- 1шт. ВГМ—1;
Технікс- 250-Ішт. ВГМ-1;__________________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
4. Роботи в колодязях , шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)—3 робочих місця, в т .ч. з 
підвищеним ризиком отримання травм -3. підрозділ - Відділ головного енергетика, приміщення
-  територія та виробничі приміщення підприємства.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Підприємство в своєму складі має такі виробничі підрозділи: Арматурний иех-АЦ;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Формовочний иех-ФЦ; Бетонозмішувальний цех- БЗЦ; Транспортна дільниия. Відділ головного

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
механіка- ВГМ; Відділ головного енергетика- ВГЕ; Адмінистративно господарський відділ;

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Відділ маркетингу та збут у_________________________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інш і в ід о м о ст і Директ ор - Куляш а Анат олій Іванович , заст упник директора з охорони праиі Русак В.Я.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
наказом № 61 від 02.10.2017р.- призначений для виконання функцій служ би охорони праиі 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом №  64 від 07 ж овт ня 2016року введено в дію та прийнято до виконання «Полож ення про 

систему управління охороною праиі», «Полож ення про служ бу охорони праиі», «Полож ення про порядок  
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі», «Полож ення про забезпечення 

праиівників спецодягом  , спеивзуттям і засобами індивідуального захист у», «Полож ення про проведення 
медичних оглядів працівників», «Полож ення про роботу уповноваж еного т рудовим колективом П рА Т

РЗН ЗБК з питань охорони праиі».______________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

Н а підприємстві розроблені т а зат вердж ені наказом № 48 від 12 серпня2016р. посадові інст рукції з 
охорони праиі за видами робіт  та за професіями, я к і переглядаються у відповідност і до вимог Н П  актів з 
ОП.
В наявності інст рукції з охорони праці:
(№30)для праиівників зайнят их навантаж енням і розвантаж енням вибухопож еж онебезпечних речовин 

та мат еріалів, (№38) під час перевезення  , зберігання і видачі балонів з і стисненим і  зрідж еним газом, 
(№ 36)під час виконання робіт  у колодязях , сечозбірниках, інш их заглибленнях , де мож ливе накопичення
газів , (М І)інструкція для електромонт ера з ремонту та обслуговування електроустановок ,_____________
(№8)інструкція для газозварників і  газорізальників, (№ 9)інструкція для електрозварювальника, ручного

зварювання._________________________ ____________________________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Н аказом № 33від 02 червня 2017р. створена на підприємстві постійно діюча комісія по перевірці знань з 
охорони п раи і. Члени ком ісії пройш ли навчання та перевірку знань відповідних нормативноправових 
документів по елект робезпеці т а охорони праці. _________________ ___________________ ______________ _
п/н Прізвище, ім*я та по 

батькові
Посада № посвідчення Дата видачі 

посвідчення
Навчальний
заклад

1 Русак В.Я. Заступник директора 
по ОП

1969-72-17 (ЕБ) 
1969-72-17 (ОП)

29.05.17р.
01.06.17р.

Рівненський
ЕТЦ

2 Джурик М.В. Головний енергетик 309-10-17 (з ОП) 
309-10/а-17 (ЕБ)

09.02.17р.
17.01.19р.

Рівненський
ЕТЦ

3 Потапчук Я.С. Головний механік 65-2-19 (ЕБ)
3 619-123/в-16(ОП)

17.01.19р.
13.10.16р.

Рівненський
ЕТЦ

4 Олексюк С.В. Уповноважений 
труд, колективом

3621-123-16(ОП) 
3621-123/а-16 (ЕБ)

13.10.16р.
10.10.16р.

Рівненський
ЕШ

-Відповідальний за  роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000В  -  Головний енергет ик-  
Пж урик М икола Васильович.



- Відповідальний за зберігання балонів із стисненим , зрідж еним газом- Головний м еханік -П от апчук  
Ярослав Сергійович.
-Відповідальний за зварю вальні робот и - Головний механік -  П от апчук Я рослав Сергійович.
- Відповідальний за роботи в колодязях, шурфах, т ранш еях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому 
прост орі (ємностях, боксах, т опках, трубопроводах)- Головний енергет ик -  Д ж урик М икола  
Васильович.
Усі структурні підрозділи підприємст ва забезпечені інструкиіями з охорони прані т а експлуатаиійною  
документацією. П рацівники , що задіяні на роботах підвищ еної небезпеки проходять у встановлені 
терміни повторні м едичні огляди. П рацівникам підприємства періодично (раз на 3 місяці)проводяться 
повторні інструктаж і з охорони праці. П рацівники підприємства забезпечені засобами індивідуального 
захисту: Спецодягом, спецвзуттям, рукавицями, куртками , ш лемами будівельними, запобіж ними  
поясами, щитками зварювальника, діалектричними ботами, діалектричними килимками, 
покаж чиками напруги, вимірювальними кліщами т а штангами, електроінструментами. 
Елект розахисні засоби пройш ли повірку т а випрбування.
Д ля реєст рації проведеної робот и з охорони праці в наявност і відповідні ж урнали: Ж урнал вступного  
інструктажу, ж урнал проведення інструктаж ів на робочому місці, ж урнал реєст рації інструкцій з ОП, 
ж урнал обліку та зберігання засобів захисту, ж урнал прийому та видачі балонів, перелік робіт , я к і 
виконуються за нарядами -  допусками.

Нормативно- правова , мат еріально-т ехнічна та навчально-методична база відповідає вимогам
законодавств\ промислової безпеки.

'ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/1 мшща (££[_
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 2 0 __ р. №

Примітки:

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗА Р ЕЄ С ТР О ВА НО
А від« С& & '» / 7 2 / ^ ^ ^  20

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згодуі на обробку 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підви 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

згягсгзш опгаг

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.".


