
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товриство з обмеженою відповідальністю «Р. В. Метал
Сервіс»__________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33003, Україна. Рівненська обл. Рівненський р-н, м, Рівне, вул. Струтинської 2А.
код ЄДРПОУ 30712400 . Директор Бровченко Людмила Яківна т.0362- 611-609._____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
електр.пошта: rvmetal2@gmail.com _________ _________________ _

телефаксу, адреса електронної пошти/
35331. Україна. Рівненська обл. Рівненський р-н, с Городок, вул. Барона Штейнгеля ЗД.

код ЄДРПОУ 30712400.__________________________________________________________
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. Бровченко Людмила Яківна , 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 
підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвишеної небезпеки:

1. Вантажопідіймальні крани та машини:
- Кран мостовий електричний однобалочний підвісний керований з підлоги, в/п 5т. зав. № 78, 

2018 року виготовлення, країна виробник Україна;
- Кран мостовий електричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 5т. зав. № 419, 

2018 року виготовлення, країна виробник Україна;
Кран мостовий електричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 5т. зав. № 421, 
2018 року виготовлення, країна виробник Україна:
Кран мостовий електричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 5т. зав. № 422, 
2018 року виготовлення, країна виробник Україна;

- Кран мостовий електричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 5т. зав. № 420, 
2018 року виготовлення, країна виробник Україна;
Кран мостовий електричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 6,3т. зав. № 423, 
2018 року виготовлення, країна виробник Україна:
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- Куди мостовий елвктричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 6,3т. зав. М 424,
2018 року виготовлення, країна виробник Україна;

- Кран мостовий елвктричнийопорний однобалочний керований з підлоги в/п 6,3т. зав. М 221,
2019 року виготовлення, країна виробник Україна:
Кран консольно-поворотний електричний керований з підлоги в/п 0,5т. зав. М 133, 2016 року 
виготовлення, країна виробник Україна;

- Кран консольно-поворотний електричний керований з підлоги в/п 0,5т. зав. Ж» 188, 2016 року 
виготовлення, країна виробник Україна
Кількість робочих місць 10, у  тому числі 10 на яких існує підвищений ризик травмування 

2, Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання] ТП-10/0,4кВ, рік випуску 1968р„ рік країна 
виробник СРСР; обладнання- КЛ-ІОкВ. рік прокладки 1995р. країна Україна, ПВЛ-ІОкВ рік 
прокладки 1995р. країна Україна трансформатор ТС5600-1шт. зав. № 5689 рік виготовлення 
1968р. країна виробник СРСР, вимикачі навантаження ВН-10-2шт.

Кількість робочих місць 2, у  тому числі 2 на яких існує підвищений ризик травмування 
3. Ковальсько-пресове устаткування

- -Прес гідравлічний листозгинальний з ЧПУ моделі AD-R 40220 рік випуску 2016 зав. № 
73461611568 країна виготовлення Туреччина

- Гідравлічний вертикально .згинаюий .прес AD-R 60320 р з ЧПУ рік випуску 2019 зав. М 
73671915315 країна виготовлення Туреччина

- Гідравлічні гільйотинні ножииі з ЧПУ VS 6006 рік випуску 2019 зав. М 6942191927 країна 
виготовлення Туреччина

- Електромеханічні гільйотинні ножиці MS2504 рік випуску 2017 зав. № 3134171194країна 
виготовлення Туреччина

- Прес однокривошипний К Д 1424 рік випуску 1982 інвентарний номер 335 країна 
виготовлення СРСР

- Прес однокривошипний К Д 2324 рік випуску 1979 зав. М 2239 4країна виготовлення СРСР 
Кількість робочих місць 10, у  тому числі 10 на яких існує підвищений ризик травмування

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,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, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Броеченко Людмила Яківна, заступник директора з охорони праці Тригуб К. М.

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

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом М 17 від 24 квітня 2019 року введено в дію та прийнято до виконання «Положення про систему 

управління охороною праці», «Положення про службу охорони прані», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про проведення медичних 
оглядів працівників», «Положення про діяльність уповноважних найманими праиівниками осіб з питань

охорони прані ТОВ «Р. В. Метал Сервіс».
Наказом Ле 18 від 28 квітня 2017р. Введено в дію та прийнято до виконання «Положення про 

забезпечення праиівників спеціальним одягом , спеиіальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту»_______________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
На підприємстві розроблені та затверджені наказом М39 від 16 грудня 2019р. інструкиії з охорони 
праці за видами робіт та за професіями, які переглядаються у відповідності до вимог НП актів з ОП.
В наявності інструкиії з охорони праці:

М 7 інструкція з охорони праці для оператора вантажопідіймальних машин, що керуються з 
підлоги;



№ 27 інструкція з охоуони пуаиі для стропальника заншіювача;
№ 8 інструкиія з охорони пуаиі для електромонтера з увмонту та обслугоеуванн
електуообладнання;
М 13 інструкиія з охорони прані для різальника металу на ножицях і пуесах______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Наказом №41 від 21 листопада 2019р. створена на підприємстві постійно діюча комісія по перевірні 

знань з охорони прані. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних

п/н Прізвище, ім*я та по 
батькові

Посада № посвідчення Дата видачі 
посвідчення

Навчальний
заклад

1 Тригуб К. М. Заступник директора 
3 ОП

5823-96 (ЕБ) 
965-38-20 (ОП) 
965-386-20 (ОП) 
965-38В-20 (ОП) 
965-3 8г-20 (ОП)

29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.

Рівненський
ЕТЦ

2 Хомич С. В. Начальник
виробництва

967-38 20 (ЕБ) 
967-38-20 (ОП) 
967-386-20 (ОП) 
967-3 8в-20 (ОП) 
967-3 8г-20 (ОП)

29.05.20р. ,
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.

Рівненський
ЕТЦ

3 Каховський Ю. В. Головний механік 306-10а 17(ЕБ) 
948-38-20 (ОП) 
948-386-20 (ОП) 
948-38В-20 (ОП) 
948-3 8г-20 (ОП)

29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.
29.05.20р.

Рівненський
ЕТЦ

Остапец В. М. Майстер виробничої 
зміни

4039-135а 19(ЕБ) 
4039-135а 19 (ОП) 
4039-135а 19 (ОП) 
4039-135а 19 (ОП) 
4039-135а 19 (ОП)

15.10.19р.
18.10.19р.
18.10.19р.
18.10.19р.
18.10.19р.

Рівненський
ЕТЦ

Назарчук В. 0 . Майстер виробничої 
зміни

590-19а 18(ЕБ) 
590-19 18 (ОП) 
590-196- 18 (ОП) 
590-19 в -18 (ОП) 
590-19г-18 (ОП) 
2078-63-18 (ОП)

06.11.19р.
19.02.18р.
19.02.18р
19.02.18р.
19.02.18р
21.06.18р.

Рівненський
ЕТЦ

Джурик М. В. Головний енергетик 309-1 Оа 17(ЕБ) 
184-6-20(ОП)

27.01.20р 
31.01.20р.

Рівненський
ЕТЦ

- відповідальною особою за здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв.призначений 
начальник виробниитва Хомич С. В.
-відповідальною особою за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв, тари, підкранових колій призначений Каховський Ю. В 
-відповідальними особами за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, 
знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою призначеньї майстер виробничої зміни 
Назарчук В, 0„ майстер виробничої зміни Остапеи В. М.
-відповідальним за за безпечну експлуатаиію енергетичного обладнання і електрогосподарство 
призначений головний енергетик Джурик Микола Васильович
Структурний підрозділ підприємства забезпечений інструкиіями з охорони прані та експлуатаиійною 
документаиією. Праиівники , що задіяні на роботах підвищеної небезпеки проходять у встановлені 
терміни повторні медичні огляди. Праиівникам підприємства періодично (раз на З місяиі)проводяться 
повторні інструктажі з охорони праиі. Праиівники підприємства забезпечені засобами індивідуального 
захисту: Спеиодягом, спеивзуттям, рукавииями, куртками, шлемами будівельними, запобіжними 
поясами, діалектричними ботами, діалектричними килимками, покажчиками напруги, вимірювальними 
кліщами та штангами, електроінструментами. Електрозахисні засоби пройшли повірку та 
випрбування.



Для реєстрації проведеної роботи з охорони праці в наявності відповідні журнали: Журнал вступного 
інстууктаясу, журнал проведення інструктажів на робочому місці, журнал уеєстуаиії інструкиій з ОП, 
журнал обліку та зберігання засобів захисту, перелік робіт , які виконуються за нарядами -  допусками.

Нормативно- правова.-.-ліатепіально-технічна та навчально-методична база відповідає вимогам 
законодавства з промислової безпеки._____________

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Л. Я. Бровченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
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 дро.це-відиовідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку|й/®фшарта.я.Держпраиі у Рівненській області ‘
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