
Додаток 8 
до Порядк}

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Західний торгово- 
промисловий дім»_____________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Юр. адреса: 35601, Рівненська область, м.Дубио, провулок Центральний, 1, 

_________ код ЄДРПОУ 32665494 _________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Латані Андрій Андрійович ________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.: 0672408262, 1а1а8Ьа( )̂иІІ.сот.иа_____________ _______________________
номер телефону, телефаксу, 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;
Факт, адреса: 35601, Рівненська область, м.Дубио, провулок Проїзний, 11,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договорз' страхування цивільної відповідштьності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній____ _____________________

(най.чемуваїшя страхової компанії,строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я, Латані Андрій Андрійович, директор ПрАТ «Західний торгово- 
промисловий дім»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________ ____________________________________ ?

або фізичної особи - підприємця)
Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, систем 
газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання, а також 
газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п.4, додатку 7 до Порядку): 
-надземний сталевий газопровід середнього тиску Ду 108x4,0 мм. довжиною 3.0 м, Ду 133x4,5 мм 
їдовжиною 52,0 м;
-підземний поліетиленовий газопровід середнього тиску ПЕ80 ГАЗ 50К 17,6 Дуі25x7,1 мм довжиною
20.0 м, Ду 140x8,0 мм довжиною 8,0 м;
-газорегуляторна установка ШГРУ-06-2-8 з регуляторами тиску РДБК 1П-100, заводський номер-634. 
2011 року виробництва, Україна;
-газовий пальник Махоп АІКРЬО МР III, заводський номер 169546, в комплекті до зерносушарки 081- 
10000, 2012 року виробництва США;
-газові пальники марки Octagon-NG (8 шт.) до зерносушарок Реінх РРХ12288200 (зав. №№ 020708 006 
РР054,020708 006 РР055), виробник США, 2008 р.в. (клас небезпеки по ГОСТ 12.1.007-76 -третій); 
-надземний сталевий газопровід середнього тиску Ду325 мм довжиною 134,0 м, Ду 219 мм довжиною
1.0 м, Ду159 мм довжиною 23 м, ДуІЗЗ мм довжиною 9,0 м, Ду108 мм довжиною 12,0 м, Ду 89,0 мм 
довжиною 1,0 м, Ду 45 мм добжиною 0,6 м, Ду25 мм довжиною 0,4 м;
-надземний сталевий газопровід середнього тиску Ду325 мм довжиною 134,0 м



-підземний поліетиленовий газопровід середнього ТИСКУ Ду355 мм довжиною 166.0 м. Ду280 мм ■ 
довжиною 26,0 м, Ду140 мм довжиною 120.0 м:
-ГРПШ з регуляторами тиску РДГ-150В, зав. №№339.400 виробництва Російської Федерапії:
-газові пальники Махоп АІКРЬО МР ІІР зав. №№323517-3, 323517-4 в комплектідо двох зерносмдарок 
081-10000. 2013 Р .В . .  виробництва США;
-надземний сталевий газопровід середнього тиску Ду45 мм довжиною 25,3 м;
-підземний поліетиленовий газопровід середнього тиску ПЕ-80 80К 11 Ду40 мм довжиною 624,4 м: 
-котел газовий напольний турбо «Ргоіегт РЬО-50» потужністю 50 кВт;
- устаткування напругою поиад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), (п.7, додатку 7 до Порядку):
- шафа комплектна напругою 6 кВ типу КРН-10 2014 рік. Україна -  2 одиниці;
- камера збірна напругою 6 кВ типу КСО-206 2014 рік Україна -  15 одиниць;
- трансформатори силові типу ТМ-1600/6 2014. Україна - 2 одиниці, ТМ-1000/6 2014рік Україна. - 4 
одиниці. ТМ-6300/35-У1 1992 рік СРСР. ТМ 25/6-65 -  6 одиниць:
- трансформатори струму: ТФН-35М. 1971р.. Росія -  2 одиниці, ТФЗН-35 Б 1971 р. Україна -  2 одиниці: 
-трансформатори напруги: ЗНОМ -  35-65У1 1984 р. Росія -  6 одиниць;
- кабельні лінії електропередавання напругою 6 кВ прокладені кабелем марки АСБл-3*150 -  12 
одиниць;
- лінійний роз’єднувач 35 кВ -  2 одиниці;
- масляний вимикач 35 кВ. ВТ-35-630-12.5У1. СРСР)._________________________________
- технологічні транспортні засоби (п.12, додатку 7 до Порядку):

№
з/п

Тип
транспортного

засобу

Марка, модель Рік
випус

ку

Кількість Країна
походження

1 Навантажувач Мегіо Р55. 9 С5 2013 1 Італія

(найменування устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць - 42, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -5

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
На балансі підприємства знаходяться: адміністративно-побутовий корпус з протипожежною насосною 
станцією, адміністративно-побутовий корпус, в якому розміщені виробничо-технологічна лабораторія, 
бухгалтерія, інженерно-технічний відділ, побутове приміщення, сімнадцять силосів для зберігання 
сухого зерна, вісім силосів вологого зерна, дві операторські, дві робочі башти (норійні вежі), п’ять 
зернових сушарок, чотири операторські зерносушарок, два пункти розвантаження зерна з 
автотранспорту, шість бункерів зерновідходів, два пункти завантаження зерном автотранспорту, два 
пункти завантаження та розвантаження залізничних вагонів, дві закриті трансформаторні підстанції і
дві комплектні трансформаторні підстанції, три газорозподільчі пункти.____________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Структурні підрозділи згідно штатного розпису: адміністрація, зерноелеватор, механізація.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості у  відповідності із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» загальне керівництво 
охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві 
покладено на головного інженера ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім» - Олійника Василя 
Івановича. Наказ №12 від 20.02.2020 року, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ». посвідчення №1963-65-19. протокол перевірки знань №65 від 17.05.2019 року. 
Відповідальним за електрогосподарство призначено інженера-енергетика Максимова Віталія 
Анатолійовича, наказ № 11 від 20.02.2020 року група допуску V до і вище 1000 В. посвідчення № 646- 
23-20, протокол №23 від 05.03.2020 року. Відповідальним за газове господарство, технічний стан та
безпечне проведення робіт навантажувачем призначено механіка Чуздюка Володимира Михайловича, 
накази № 16. 17 від 26.02.2020 року, посвідчення № 1962-65/в- 19. 1962-65/6-19 протокол №65/в. 65/6



/
, / від 17.05.2019 року. На підставі наказів директора від 09.06.2017 № 27, 28. 29 створено комісію з 

,/ перевірки знань працівників з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявили потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці згідно специфіки виконуваних робіт.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці 
Савчук Татяна Миколаївна, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» і 
виявила потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці:

посвідчення № 620-20-18. протокол перевірки знань №20 від 23.02.2018 року на знання Закону 
України «Про охорону праці»:
посвідчення № 620-20/В-18. протокол перевірки знань №20/в від 23.02.2018 року на знання 
Правил безпеки систем газопостачання. Правил охорони праці під час проведення вантажо- 
розвантажувальних робіт;
посвідчення № 620-20/а-18. протокол перевірки знань від 20.02.2018 року на знання ПБЕЕС, 
ПЕНС, ПУЕ, ПУЕЗ, група допуску IV до і вище 1000 В.
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблено та затверджено систему управління охороною праці. Вступний 
інструктаж з питань охорони праці проводиться на підприємстві інженером з охорони праці. Розроблені 
та затверджені наказом директора № 10 від 11.02.2020 року Інструкції з охорони праці для всіх 
професій згідно штатного розпису та по видах робіт, які виконуються на підприємстві. Наказом №12 
від 20.02.2020 року у вісх структурних підрозділах призначено відповідальних посадових осіб за 
створення безпечних умов праці, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які на 
робочих місцях проводять інструктажі з питань охорони праці, перевірку знань, допуск до роботи. 
Щорічно для працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є 
потреба у професійному доборі, проводиться спеціальне навчання вимог відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці за програмами, затвердженими керівником підприємства.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації. 
Працівники, які експлуатують устаткування підвищеної небезпеки забезпечені засобами 

індивідуального захисту, а саме касками захисними, поясами запобіжними, килимками діелектричними, 
рукавицями діелектричними, покажчиками напруги, переносними заземленнями, захисними окулярами, 
діелектричними калошами, ізолювальними кліщами, спецодягом та спецвзуттям у відповідності до 
чинних норм.__________________________

засобів індивідуального захисту.
Для реалізації технологічних процесів при експлуатації вище вказаних машин, механізмів, 

устаткування підвищені^ї небезпеки створена матеріально-технічна база, підготовлені спеціалісти.
накопичена необхідна йормативна та технологічна документація._____________

: норіУ}ативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Латаш А.А.

Уиравління Д ерж праці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  І

За jN̂  Bin« SfH-. » 20e?Pp. j

OS 20_^p.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів г̂  
Держпраці_______________ 20__р. № ________

іодарювання у територіальному

Примітки: І. 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, устаткованая 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.


