
І Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ЛККЛАРАТТТЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІЖРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ".
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33028, Рівненська обл„ м. Рівне, вул. Пластова, буд. 7; 31994540; директор, Квачук 
Володимир Іванович: тел. 0362 633534
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
abz.fllia@iikr.net___________________________________________________
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;

35321, Рівненська область. Рівненський район, село Нова Любомирка, вулиця 
Промислова, буд. 2

(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір страхування № 11/01-11398-19/78 № від 29 січня 2020 р.. Приватне 
акціонерне товариство «Українська страхова компанія «КНЯЖА ВІСННА 
ІНШУРАНС ГРУП» до 29 січня 2021 р.
Гнайменування 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, Квачук Володимир Іванович, директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИСМСТВі̂  
"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІЖРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ/ 
"ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця)

mailto:abz.fllia@iikr.net


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:
> технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки (пункт 2 додатка 2), а саме:
• обладнання, призначене для експлуатації в потенційно 

вибухонебезпечному середовищі (пункт Тдодатка 3), а саме:
-  резервуар горизонтальний стальний наземний РГСН- 10,0, обліковий №427, 

рік виготовлення —1989, країна походження — СРСР;
- колонка паливороздавальна 1КЗР-50-1,0, інвентарний №255, рік

______________________ виготовлення -1980, країна походження -  СРСР___________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвипїєної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвиш;еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу,

загальна кількість працівників -27 чол., в тому числі виконують роботи підвищеної 
небезпеки - З чол.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвиш:ений ризик виникнення травм,

35321, Рівненська область. Рівненський район, село Нова Любомирка, вулиця 
Промислова, буд. 2., філія «Любомирський асфальтобетонний завод ДП
«Рівненський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: наказами по філії призначені особи, відповідальні за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони п р а н і - _______________

Управління охороною праці в ФІЛІЇ "ЛЮБОМИРСЬКИИ
а с ф а л ь т о б е т о н н и й  ЗАВОД" виконує начальник Луцишин В .А.: 
посвідчення №1018-39-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» начальнику 
Луцишину В.А. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони прані, надання медичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки, протокол №39 від 27Л2.2019.___________________ (прізвище,
ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки;
Наказом №5/1 від 02.07.2014 «Про утворення служби охорони праці у філії 
«Любомирський асфальтобетонний завод», наказ №5 від 02.07.2019 «Про внесення 
змін у наказ №5/1 від 02.07.2014»: утворено службу охорони праці, виконання 
функцій охорони праці покладено на заст. начальника Ясковця М.М., затверджено 
Положення:

- Про систему управління охороною праці;
- Про службу охорони праці,

затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці:
- інструкція №1 вступного інструктажу для новоприйнятих на роботу;
- інструкція №7 для заправника паливно-мастильних матеріалів;
- інструкція №32 під час роботи з ручним електроінструментом;
- інструкція №39 з охорони прані при виконанні газонебезпечних робіт;



- інструкція №40 по пожежній безпеці;
- інструкція №41 порядок дій у разі пожежі;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прадід

Наказом №26/1 від 22.04.2019 «Про призначення відповідальної особи з питань 
охорони праці та пожежної безпеки і ведення відповідної документації»: призначено 
заст. начальника Ясковця М.М.: посвідчення №591-18-19 видане ДП «Рівненський 
ЕТЦ» заст. начальника Ясковцю М.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №18 від 22.02.2019; наказами 
№92 від 29.12.2018 «Про призначення відповідальної особи за справний стан та 
безпечну експлуатацію устаткування», №88 від 29.12.2018 «Про призначення 
відповідальної особи за підготовку до виконання газонебезпечних робіт»: призначено 
головного механіка Кравчука О.Р.: посвідчення №1016-39-г-19 видане ТОВ 
«НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» головному механіку Кравчуку О.Р. в тому, що він 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт, «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
вибухонебезпечних середовищах», протокол №39-г від 27.12.2019; наказом №89 від 
29.12.2018 «Про призначення осіб, які мають право видавати наряд-допуски на 
виконання робіт підвищеної небезпеки»: призначено начальника виробництва 
Мойсюка М.Ю.: посвідчення №1019-39-г-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС
ТЕХНОЛОДЖІ» начальнику виробництва Мойсюку М.Ю. в тому, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №39-г від 27.12.2019;

наявність служби охорони праці,

на професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій персоналу та
перелік інструкцій з охорони пращ затверджені наказом по підприємству.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та_____ НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони 
праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом №44/1 від 19.07.2019 «Про утворення та затвердження комісії для 
перевірки знань працівників з питань охорони праці» створена комісія для проведення 
перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у 
встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань
голова комісії -  заст. начальника Ясковець М.М.:

- посвідчення №591-18-19 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» заст. начальника 
Ясковцю М.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол №18 від 22.02.2019;



- посвідчення №591-18/6-19 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» заст. начальника 
Ясковцю М.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол №18/6 
від 18.02.2019:

- посвідчення №1028-39-г-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
заст. начальника Ясковцю М.М. в тому, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт, «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у вибухонебезпечних 
середовищах», протокол №39-г від 27.12.2019

члени комісії: начальник виробництва Мойсюк М.Ю.:
- посвідчення №2840-98-19 видане ДП «Рівненським ЕТЦ» начальнику 

виробництва Мойсюку М.Ю. в тому, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання медичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №98 від 
19.07.2019:

- посвідчення №1019-39-в-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
начальнику виробництва Мойсюку М.Ю. в тому, що він пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
«Правил безпеки систем газопостачання», протокол №39-в від 27.12.2019

- посвідчення №1019-39-г-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
начальнику виробництва Мойсюку М.Ю. в тому, що він пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт, «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
вибухонебезпечних середовищах», протокол №39-г від 27.12.2019;

- посвідчення №76-4, видане ДП «Рівненським ЕТЦ» начальнику виробництва 
Мойсюку М.Ю. про допуск до роботи в електроустановках до і вище 1000В, 
має IV групу з електробезпеки, дата наступної перевірки знань з 
електробезпеки 24.10.2020:

головний механік Кравчук О.Р.:
- посвідчення №1267-38-19 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» головному механіку

Кравчуку О.Р. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол №38 від 22.03.2019:

- посвідчення №1016-39-в-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»
головному механіку Кравчуку О.Р. в тбМу, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
«Правил безпеки систем газопостачання», протокол №39-в від 27.12.2019:

посвідчення №1016-39-г-19 видане ТОВ «НВФ«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» 
головному механіку Кравчуку О.Р. в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт, «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на



вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у вибухонебезпечних середовищах», 
протокол №39-г від 27.12.2019;

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, перелік яких, затверджений 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідають вимогам 
чинних нормативних актів. Засоби колективного та індивідуального захисту, 
технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, 
позапланового інструктажів, ведуться журнали.

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту: спецодягом, спецвзуттям: комбінезон

бавовняний, черевики шкіряні.
Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять 

періодичну перевірку у встановлені терміни.
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Обладнання знаходиться в справному стані, в встановлені терміни проводиться 

технічний огляд/технічне діагностування.
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну 

експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм.

^м ство  забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною

ї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І Управ

В.І. Квачук
(ініціали та прізвище) — »і

-фаЦі у . зненські області і

.вiĴ. /У . ....т4Уь. ?

^  ^ ...Декларація зареєстрована у журналі обліку суб Екті^господарюйання У'територіалі^му 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.


