
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Приватне підприємство «Виробничо-конструкторське об’єднання 
«МААНС», Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Грушевського, 28, код 
ЄДРГІОУ 36921697, КВЕД -  25.99 Виробництво інших готових металевих 
виробів, н.і.і.у.

Директор Якимчук Володимир Феодосійович. 
vko.maans@gmail.com тел . (факс) 0365223634

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки : Рівненська обл., 
м. Здолбунів, вул. Грушевського, 28.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
( найменування страхової компанії , строк дії страхового полісу, номер та 
дата його видачі ) -  на підприємстві об’єкти підвищеної небезпеки відсутні.

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

Я. Якимчук Володимир Феодосійович, 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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

-експлуатація ковальсько-пресового устаткування:

- прес кривошипно-шатунний 160 т., КВ 2132 , зав.№1 134, інв. № 00082, 
рік виготовлення -1983, країна виробник -УРСР ;

-прес гвинтовий з дугостаторним приводом 250т., Ф1734 зав.№1461, 
інв. № 00203, рік виготовлення -1981, країна виробник - СРСР ;
- прес гідравлічний II З 13 (листоштампувальний ) 250 т., інв. № 00195, 
рік виготовлення - 1976, країна виробник - СРСР ;
- прес кривошипно-шатунний 40 т., КД 2126, інв. № 00302, рік виготовлення
-  1976, країна виробник -СРСР, ;
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- прес кривошипно-шатунний 100 т., К 18.091 , зав. № 185, інв. № 00192, 
рік виготовлення-1979, країна виробник - СРСР ;
- прес кривошипно-шатунний 63 т., КД 2128 ,інв. № 00304, рік виготовлення
-  1978, країна виробник -СРСР, ;
- листогибочний прес гідравлічний 250 т., И 1434 А ; зав.№164; інв.№00212, 
рік виготовлення -  1983, країна виробник СРСР;
- прес гідравлічний 40т., 1671 М , ; зав.№66974; інв.№00204, рік
виготовлення - 1987, країна виробник -УРСР;
- гідравлічні гільйотинні ножиці AMADA з ЧГІУ 2014р., С І00285, інв. № 
00109, рік виготовлення - 2014, країна виробник - Франція;
- гідравлічний листозгинальний прес AMADA з ЧІІУ, , МРЕ М21703 зав. № 
К100927 ; Інв. №00108, рік виготовлення - 2015р., країна виробник-Франція;
- гідравлічний листозгинальний прес CNC20/2530 з ЧГІУ, зав. № РВН 
02031901С0045А , інв. № 00703, рік виготовлення-2019, країна виробник - 
Китай;

-технологічні транспортні засоби:

- навантажувач телескопічний JCB 535-125, зав. № SLP5AJJGGE1 187813 , 
двигун №14037006 , 2006 року випуску, інв.№00177, реєстраційний № 37196 
ВК, країна виробник - Англія.
- навантажувач телескопічний JCB 530-70, зав. №SLP530CB3E 1016896, 
двигун № U090772K , 2003 року випуску, інв.№ 00193,реєстраційний № 
37665 ВК, країна виробник - Англія.
Кількість робочих місць , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 9 працівників.

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно-побутовий 
корпус, будівля заводоуправління, цех полімерного покриття, виробничий 
корпус, методичний корпус, будівля ТИ, будівля котельні, будівля 
компресорної, спортивний комплекс, заготівельний цех, гаражи. Пресо- 
штампова дільниця, зварювальна дільниця, дільниця ЧГІУ, складальна 
дільниця, цех термічної обробки, інструментальний цех, шліфувальний цех 
розташовані в виробничому корпусі.

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони 
праці, згідно наказу по підприємству від 23.10.2015 за № 48а-ОІІ покладено 
на інженера з охорони праці Куляшу Руслана Євгенійовича, який пройшов 
навчання та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та електробезпеки ( 
посвідчення Дії «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6254-186- 
18,протокол № 186 від 07.12.2018 р), «І Іравил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБРІА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці.



Охорона праці та промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів», « 
Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» ( посвідчення ДП «Рівненський Е ГЦ Держпраці 
України» № 6254-1 86/6-18,протокол № 186/6 від 03.12.2018 р), «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» , «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання , що працює під тиском» , «Правил безпеки систем 
газопостачання» ( посвідчення ДП «Рівненський ЕТІД Держпраці України» 
№ 6254-186/в-18,протокол № 186/в від 07.12.2018 р).

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 04.01.2016 р. 
за № 1-а ОІ1 інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про службу 
охорони праці».

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про систему 
управління охороною праці»

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОІ1 затверджене «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про порядок 
забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

На підприємстві є. в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; Журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

На підприємстві наказом від 03.01.2019 р. № 1-ОГІ створено постійно- 
діючу -комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці в 
складі:
Голови комісії /
- Степанчука В.М., заступника директора;
Посвідчення ДГІ «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6266-186-18, 
№ 6266-186 6/6-18, № 6266-186 б/в-18, №4917-157-17;

Членів комісії:
- Опойка С.С., головного технолога;

Посвідчення ДГІ «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6262-186-18, 
№ 6262-186 6/6-18, № 6262-186 б/в-18, № 6263-186/а-18

- Куляши Р.Є., інженера з охорони праці
Посвідчення ДГ1 «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6254-186-18, 
№ 62546/6-186-18, № 6254-186б/в-18, № 188-6-16.

- Лісовського С.11., головного енергетика;
Посвідчення ДІІ «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 2868-102-16, 
№ 2868-102/6-16, № 2868-102/в-16, № 1828-57-18.



Згідно наказу № 8-ОП від 12.02.2016 р. призначена особа за пожежну 
безпеку підприємства в особі інженера з охорони праці Куляши Р.Є. 
(посвідчення 16№ 000308 Навчально-методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Рівненської області від 16.11.2015 р. протокол
№20 ).

Відповідальним за організацію та безпечне виконання робіт 
штампувальної дільниці згідно-наказу №149-ВК від 20.05.2019 призначений 
майстер(суміщения професій) Денигцук О.О.

Відповідальним за організацію та безпечне виконання робіт заготівельної 
дільниці згідно наказу №9-ВК від 10.01.2019 р. призначений майстер 
(суміщення професій) Майструк О.В.

Згідно наказу від 19.06.2018 р. за № 38-а-ОП призначена відповідальна 
особа за технічно справний стан автомобілів (навантажувачів) та безпеку 
руху автотранспорту в.о. головного механіка (енергетик) Лісовський С.ГТ .

На підприємстві в наявності Дозвіл № 014.17.56 (експлуатація
вантажопідіймальних кранів) дійсний до 10.01.2022 р.

На підприємстві в наявності Дозвіл № 034.17.56 ( зберігання балонів із 
стисненими, зрідженим газом; зварювальні, газополумяні роботи) дійсний до 
29.01.2022 р.

Зареєстрована Управлінням Держпраці Рівненської обл. за № 088 від 
«08»грудня 2016 р. Декларація відповідності матеріально-технічної бази 
роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки ( ремонтні, монтажні та інші роботи ,що виконуються на висоті 
понад 1,3 м. , крім верхолазних та скелелаз них , що виконуються на висоті 5 
м. і більше над поверхнею грунта , з перекриття або робочого настилу та 
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, 
механічних підіймачів та будівельних підйомників).

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 04.01.2016 р. за № 
1-а ОП інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому 
числі інструкція з охорони праці № 33 для штампувальника (холодно- 
штампувальні роботи), інструкція з охорони прані № 38 для
налагоджувальника холодно-штампувального устаткування, інструкція з 
охорони праці № 43 для машиніста листоформувальної машини, інструкція 
з охорони праці №71 для водія автонавантажувача, інструкція з охорони 
праці № 22 для водія автотранспортних засобів.

На роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці працівникам 
видаються безкоштовно згідно встановлених норм спеціальний одяг(костюм 
бавовняний, куртка бавовняна на утепленій підкладці при зовнішніх роботах 
взимку), спеціальне взуття( шкіряні черевики, черевики з металевим носком) 
та інші засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, навушники 
протишумові, каска, рукавиці) .

Працівники підприємства на відповідність професійним вимогам 
проходять психофізіологічну експертизу; працівники проходять медичний 
огляд згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій; проведена атестація робочих місць.



Інструктажі з питань охорони праці на робочих місцях проводяться 
згідно з вимогами НПАОГ1 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ІІП «ВКО «МААНС»» та затвердженими інструкціями з 
охорони праці з обов’язковими підписами того, хто інструктує та кого 
інструктують в журналах реєстрації інструктажів на робочому місці, 

їїксплуатаційна документація:
НІІАОІІ 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментами та пристроями;
НПАОП 12.2-017-93 Обладнання ковальсько-пресове;
НПАОП 12.3-026-81 Роботи ковальсько-пресові. Вимоги безпеки;
НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації
навантажувачів;
НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно- 
розванжувальних робіт.

Працівники підприємства забезпечені необхідною нормативно-правовою і
нормативно - технічною документацією з питау 
робіт що виконуються.

охорони праці по видах

В.Ф.Якимчук

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держнраці «__ » ____________2019 р. № ____.

Управління Держпраці у Рівненській області
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