
ДЕКЛАРАЦІЯ
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 підвиїценої 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) -  відсутній.

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

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: експлуатація технологічних
транспортних засобів (п.5 дод.7 Порядку!:

Автонавантажувач моделі ДВ-1788.33.45, ідент. №38808213423, двигун №224139, 
державний №Т 00348 ВК, 1990 року випуску (Болгарія);
Автонавантажувач моделі ДВ-1788.33.45, ідент. №17343, двигун №169356, державний 
№Т 00347 ВК, 1987 року випуску (Болгарія);

-  Автонавантажувач моделі ДВ-1788.33.20, ідент. №38808261089, двигун №196046, 
державний №Т 00346 ВК, 1989 року випуску (Болгарія);

-  Автонавантажувач моделі Mitsubishi FD30NT, ідент. №F14E-35027, двигун №S4S- 
143733, державний №Т 00389 ВК, 2008 року випуску (Японія);

-  Екскаватор колісний моделі ЕО-2621, ідент. №565, двигун №828806, державний №Т 
00580 ВК, 2013 року випуску (Білорусь).

Кількість робочих місць -  239, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 5.

На території підприємства знаходяться будівлі і споруди: - адмінкорпус; виробничі 
об’єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи); склад готової продукції; гараж.

Інші відомості:
Керівник підприємства -  генеральний директор пройшов навчання та перевірку знань 

законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці (протокол №146 від 05.10.2018).

Наказом по підприємству від 18.09.2019 №57 призначено посадових осіб, які 
відповідають за справний стан і безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів: 
Джум Юрій Іванович -  начальник гаража (посвідчення №5435-170-19, протокол від 24.12.2019 
№170, «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт»); Трусь Анатолій Леонідович -  інженер з безпеки 
руху (посвідчення №5446-170-19, протокол від 27.01.2020 №170/2-19, «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці»-під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»).

На підприємстві створено елужбу 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 законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2920-89-18, протокол 
№89 від 13.07.2018, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок.
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Правила експлуатації електрозахисних засобів» (протокол ПрАТ «Агроресурс» № 41 від 
09.07.2018, IV група), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці на автотранспорті» 
(Протокол від 13.07.2018 №89/в), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (Протокол від 13.07.2018 №89-6 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці). Робота 
служби проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» та у відповідності з 
квартальними планами, які затверджуються керівником підприємства.

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 енергетичну службу;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту.

На підприємстві розроблені та затвердженні наказами №32 від 05.06.2019р., №98 від 
13.12.2017р., №11 від 13.03.2018р., та №37 від 06.0б.2017р. інструкції з охорони праці для всіх 
професій та видів робіт, що виконуються на підприємстві, в т.ч.:

- ІОП-6.4-18 для водія автонавантажувача;
ІОП-6.4-19 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;

- ІОП-б.4-42 для слюсаря з ремонту автомобілів;
- ІОП-6.4-58 для машиніста екскаватора.

На підприємстві наказом №02 від 28.01.2020 р. створено комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - технічний директор Великий 
Павло Павлович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 4783-146-18, протокол №146 від
05.10.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки);
Члени комісії - начальник відділу охорони праці Пятаков Ігор Володимирович (посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» № 2920-89-18, протокол №89 від 13.07.2018 з законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки); заступник 
технічного директора Опанасюк Петро Іванович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 4795- 
146-18, протокол №146 від 05.10.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезцеки); начальник ЕМД Сухий 
Олег Антонович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2700-81-18, протокол №81 від
20.06.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки).

Технологічні транспортні засоби зареєстровані у встановленому порядку та проходять 
щорічні технічні огляди (Акти проведення державного технічного огляду технологічних 
транспортних засобів від 17.04.2019 р. та 04.07.2019 р. ДП «Рівненський ЕТЦ»).

Водії навантажувачів пройшли професійну підготовку у спеціалізованих навчальних 
закладах та отримали відповідні посвідчення, щорічно проходять спеціальне навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства (Протокол №2 від 29.01.2020); 
пройшли попередні та періодичні медичні огляди, та проходять щозмінні перед рейсові медичні 
огляди.

На ПрАТ «Агроресурс» всі працівники проходять вступний інструктаж та первинний 
інструктаж на робочому місці. Після проведення первинного інструктажу і відповідного 
стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи. З працівниками, які 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал проводиться повторний інструктаж. 
Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві в роботі більш, як 30 днів, у 
разі зміни технологічного процесу тощо. У разі виконання разових робіт, на які оформляються 
наряд-допуск, з працівниками проводиться цільовий інструктаж. Відмітки про проведення 
інструктажів робляться у відповідних журналах.



/ /  Працівники забезпечені згідно діючих норм, спеціальним одягом та взуттям, засобами
■ індивіду^ального захисту  ̂(каски, тоїцо).

Ведуться журнали з питань охорони праці: реєстрація -  вступного інструктажу, 
інструтстажів на робочому місці, реєстрації та видачі інструкцій, реєстрації потерпілих від 
нещасних випадків, оперативного контролю, протоколи перевірки знань.

В наявності Паспорти (дублікати) технологічних транспортних засобів та 
експлуатаційна докул^іентація на них.

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

В.М. Редько

і Управління Держпраці у Рівненській обла
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці________ _______ 2020 р. № _____ .


