
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 201 8 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Л ш  ватне акціонерне товариство «РІВНЕРИБГОСП»

Місцезнаходження юридичної особи: 35332, Рівненська область. Рівненський район, с. Понебель;

код згідно ЄДРПОУ: 00476754;

код виду діяльності: 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);

П.І.П. керівника: Поліщук Петро В’ячеславович;

ііомер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: (03622) 5-22-20, 0967571167 email: legal- 
ofrice2016@ukr.net;

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35332, Рівненська область. Рівненський 
район, с. Понебель;

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

Добровільний аудит з охорони праці на ГІрАТ «РІВНЕРИБГОСП» не проводився

Я, Поліщук Петро В'ячеславович -  керівник ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП», 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, устатковання підвииденої небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 

частоти;
3. Роботи в колодязях.

Кількість будівель і споруд, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: закрита 
трансформаторна підстанція ЗТП -  73 -  1 одиниця.
На підприємстві працює 5 працівників, з яких 2 працівники виконують роботи підвищеної небезпеки 
та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Інші відомості:

1. Відповідальні за дотримання вимог законодавства з пи тань охорони праці: Голова правління ПрАІ' 
«РІВНЕРИБГОСП» Поліщук П.В. пройшов перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
«Рівненський ЕТЦ». протокол №98/1-19 від 10.03.2020. посвідчення №2845-98-19.

2. Обов'язки інженера з охорони праці по сумісництву покладено на заступника голови правління 
Шваю А.Д. (наказ №1 відОЗ.01.2020), який пройшов навчання і перевірку знань з охорони праці в
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TOB «Рівненський навчально-методичний ценгр», протокол №2 від 05.06.2020, посвідчення №32-2-
20.

Відповідальний за електрогосподарство та безпечну експлуатацію електроустановок - енергетик 
Григорович А.Г., який гіройгиов навчання і перевірку знань з електробезпеки по програмі 5-ї групи в 
ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол №142 від 31.10.2019, посвідчення №4359-142-19, та навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці в ГОЕЗ «Рівненський навчально-методичний центр», протокол 
№2 від 05.06.2020, посвідчення №33-2-20.

3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ПрАТ 
«Р1ВНЕРИБГОСП», затвердженого наказом Мі 12 від 03.07.2019.

4. Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №14 від 08.07.2019).

5. Працівники ПрАТ «Р1ВНЕРИБГОСП» проходять щорічне навчання, перевірку знань та 
інструктажі (всупний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з питань охорони праці та 
пожежної безпеки.

6. Відповідними наказами переглянуто та введено в дію 19 інструкцій з охорони праці по професіях 
та видах робіт, інструкція №17 для електромонтера, №18 ~ під час виконання робіг на висоті, №19 -  
під час робіт в колодязях.

7. У склад обладнання для виконання робіт в закритій трансформаторній підстанції ЗТП -73 входить: 
комплексна розподільча установка КСО-366 -  4 шт.; вимикачі навантаження ВН-16 ~ 4 шт.; 
запобіжник ПК- 10/20А -  6 шт.

8. Засоби індивідуального захисту видаються працівникам ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» відповідно до 
вимог «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзутгям та іншими 
засобами індивідуального захисту», а саме -  костюм робочий, рукавиці брезентові, черевики, чоботи 
гумові, захисний шолом, захисні окуляри, запобіжний пояс, протигаз, діелектричні боти, діелектричні 
рукавиці, діелектричні килимки, покажчики напруги 10 кВ і 0,4 кВ, штанга 10 кВ.

9. Нормативно-правова та MaTepiajibHO-технічна база в наявності, відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промисло^ ї  безпеки.

Голова правління Гір 
«РІВНЕРИБГОСП»

24 червня 2020 р.

Поліщук П.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці__________________ 20__ р. № ____

ГУправлікня дДержпрацІ у Рівненській області j

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки;
За № «4

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає ^^ду(^а 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02,2018}


