
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України) 
в ід 7 лютого 2018 року №48

ДЕКЛАРАЦЮ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: П РИ ВАТН Е АКЦ ІО Н ЕРН Е ТОВАРИСТВО «РІВНЕЛІФТ»
Місце знаходження юридичноїособи:33005, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Боярка, 40А 
Місце її державної реєстрації: Виконавчий Комітет Рівненської Міської ради 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ:05523808
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.29.- Ін ш і будівельно-монтажні роботи 
Прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи: Варжель Володимир Микитович 
Номер телеФона. сЬакса. адреса електронної пошти: Ї0362)б4-03-27:факс (0362)62-85-30; моб.тел.068-675-82-89 
Е-таіІ: rivne_lift@mail.ru
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпекиМЗі об'єктах замовника, згідно укладених 
договорів
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний аудит не 
проводився.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відщкодування наслідків .можливої щкоди: не проводилось.

Я, Варжель Володимир Микитович -  голова правління ПрАТ «Рівне.чіфт, цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки.

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція мащин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

• Ліфти
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

Кількість уобочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві ПрАТ «Рівнеліфт, працює 44 чоловік, з них 13 працівників виконує 

роботи підвищеної небезпеки, експлуатують та обслуговзтоть обладнання підвищеної 
небезпеки, яке знаходиться на обслуговуванні підприємства.

Маємо дозвіл № 107.15,56 виконувати роботи підвищеної небезпеки:
- ремонт, технічне обслуговування, налагодження та реконструкція вантажопідіймальних машин:
- ліфтів:

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративний корпус розташований під 
одним дахом з виробничими приміщеннями, складські приміщення, гаражний бокс, столярна 
майстерня.

Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
ПрАТ «Рівнеліфт» складається з наступних дільниць:
- дільниця з ремонту і технічного обслуговування ліфтів №  1;
- дільниця з ремонту і технічного обслуговування ліфтів №  2;
- електротехнічна лабораторія;
- ліфтова аварійна служба;
- автотранспортна дільниця;
- відділ головного механіка;

Інщі відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки: ш П р А Т  «Рівнеліфт» наказом № 03 від 15.01. 2020 року
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по підприємству призначені відповідальні працівники за безпечне виконання робіт по 
.нічному обслуговуванню та ремонту ліфтів:

- дільниця з ремонту і технічного обслуговування ліфтів №  1 — начальник дільниці 
ишкун Василь Кузьмич;

- дільниця з ремонту і технічного обслуговування ліфтів №  2 — начальник дільниці 
Пашкевич Степан Якович.

Наказ № 25 від 01.08. 2017 року по підприємству про виконання робіт з 
підвищеною небезпекою та призначення відповідальних осіб за видачу наряд-допусків та 
відповідальних керівників робіт:

- Відповідальні керівники робіт -  керівники структурних підрозділів (нач.
дільниць).

Наказ № 22 від 01.08. 2017 року про призначення відповідальної особи за 
електрогосподарство підприємства та правильне використання електроенергії:

Відповідальний за електрогосподарство підприємства -  начальник дільниці 
Тишкун Василь Кузьмич.

Наказ № 09 від 27.01. 2003 року про створення служби з охорони праці та призначення 
відповідального за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й 
функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль 
за їх реалізацією:

- Відповідальний -  провідний інженер з охорони праці -  Мартинов Михайло 
Миколайович.

Наказ № 04/1 від 01.02.2017 року про призначення відповідальної особи за обліком, 
зберіганням, внесенням змін та видачею нормативно-технічної документації на підприємстві 
ПрАТ «Рівнеліфт»:

- Відповідальний -  заступник голови правління Пасічнюк А.А.
Наказ № 24 від 01.08.2017 року про призначення відповідальної особи за безпечне 

виконання робіт на висоті:
- Відповідальні -  начачьник дічьниці №  1 Тишкун Василь Кузьмич, начальник дільниці 

№  2 Пашкевич Степан Якович, головний механік Добродій Анатолій Васильович
Наказ № 73 від 10.09. 2012 року про призначення відповідального за протипожежний 

стан на підприємстві:
- Відповідальний -  головний механік Добродій Анатолій Васильович
Наявність служби охорони пуаиі: На ПрАТ «Рівнеліфт» наказом № 09 від 27.01. 2003 

року створена служба з охорони праці, наказом № 24 від 31.03. 2014 року
затверджено положення про службу охорони праці ПрАТ «Рівнеліфт» та наказом № 21 від 
26.03. 2013 року затверджено положення про управління охороною праці на підприємстві.
______ Інформаиія про інструкиії з охорони пуаиі: На ПрАТ «Рівнеліфт» розроблені та
затверджені наказами № 03 від 15.01. 2019 року інструкції з охорони праці по професіям та 
видам робіт згідно положення про розробку інструкцій з охорони праці:

Інструкція вступного інструктажу з охорони праці для працівників та 
службовців, що прийняті на роботу ;

1. «Інструкція з охорони праці № 2 для електромеханіка з ліфтів І розряду»
2. «Інструкція з охорони праці № З для електромеханіка з ліфтів, який здійснює 

технічне обслуговування і ремонт ліфтів»
3. «Інструкція з охорони праці № 4 для монтажника електричних підйомників 

(ліфтів)»
4. «Інструкція з охорони праці № 5 для електромонтера диспетчерського

устаткування та телеавтоматики»
5. «Інструкція з охорони праці № 6 під час виконання робіт на висоті з 

використанням спеціальних страхувальних засобів»
6. «Інструкція з охорони праці № 14 для працівників, які користуються

вантажопідіймальними машинами, що керуються з підлоги»
7. «Інструкція з охорони праці № 1 6  для електромонтера з ремонту та

обслуговування електроустаткування»
8. «Інструкція з охорони праці № 20 для електромонтера з випробувань та 

вимірювань»
9. «Інструкція з охорони праці № 24 під час виконання навантажувально-

розвантажувальних, транспортних і підсобних робіт»
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10. «Інструкція з охорони праці № 2 7  під час роботи з ручним електрифікованим 
інструментом»

11. «Інструкція з охорони праці № 32 з безпечного ведення робіт для 
стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні машини»

12. «Інструкція з охорони праці № 34 для ліфтера»
13. «Інструкція з охорони лраці № 35 для оператора з диспетчерського 

обслуговування ліфтів»
Інфоумаиія про проведення навчання з питань охорони праиі керівників: На ПрАТ  

«Рівнеліфт» наказом № 05 від 05.01. 2015 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» 
та отримали посвідчення про перевірку знань законодавчих актів та нормативно- 
правових актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки, а саме: Правил з охорони праці при виконанні робіт на висоті □ 
НПАОПО.00-1.15-07; Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
в будівництві НПАОП 45.2-7.02-12; Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 
НПАОПО 00.00-1.02-08; Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18; Правила

№
п .п

Прізвище, імя по батькові Посада № посвідчення 
протокол № , дата, рік

Місце проведення 
навчання

1 Варжель В.М. Голова правління

№779-31-20 
прот. № 31 від 08.04.20 

№ 829-48-20 
прот. № 48 від 08.04.20

ДП Рівненський 
ЕТЦ

2 Пасічнюк А. А. Заступник гол. 
правління

№391-13-19 
прот. № 13 від 08.02.19 

№247-17-18 
прот. № 17 від 22.01.18 

№2070-63-18 
прот. № 63 від 21.06.18

ДП Рівненський 
ЕТЦ

3 Мартинов М.М. Провідний ІНЖ. 3 
охорони праці

№437-16-20 
прот. № 16 від 21.02.20 

№437-16/6-20 
прот. № 16/6 від 21.02.20 

№437-16/в-20 
прот. № 16/в від 21.02.20

ДП Рівненський 
ЕТЦ

4 Тишкун В.К. Нач. дільниці № 1246-38-18 
прот. № 38 від 30.03.18

ДП Рівненський 
ЕТЦ

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праиі 
праиівників:

На ПрАТ «Рівнеліфт» наказом № 24 від 31.03.2014року
затверджено положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, 
працівники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, а також піеля перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи для допуску працівників до виконання робіт:

- протоколи № , № 7; 8; 9; 10; 11 від 09.04. 2020 року, прот. №, № 12; 13 від 10.04. 2020 
року, прот. №, № 14; 15 від 16. 04. 2020 року по ПрАТ «Рівнеліфт» про перевірку знань 
інструкцій з охорони праці, технологічних процесів, правил надання першої долікарської 
допомоги потерпілим, пожежної безпеки. Працівники підприємства, що зайняті на 
роботах з підвищеною небезпекою допускаються до виконання робіт в кількості 18 чол.

Вступний інструктаж проводить провідний інженер з охорони праці, згідно програми 
вступного інструктажу з записом в журналі. Інструктажі: первинний на робочому місці, 
повторний, цільовий, позаплановий, проводять начальники дільниць і керівники підрозділів, з 
записом в журналі інструктажів.
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Експлуатаиійна документація: На ПрАТ «Рівнеліфт» є схеми розміщення 
/бопроводів, газопроводів та електричних мереж, обладнання знаходиться в справном}^ 
ані, а також є в наявності паспорти на усі види ліфтів, що обслуговуються.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
ПрАТ «Рівнеліфт» забезпечено спецодягом і засобами індивідуального захисту:
1. Костюми х/п
2. Куртки ватні
3. Рукавиці х/п
4. Рукавиці брезентові
5. Рукавиці п’ятипалі
6. Окуляри захисні
7. Пояси запобіжні ПБ

8. Каски захисні
9. Респіратори
10. Рукавиці гумові
11. Електровимірювальні кліщі
12. Покажчики напруги
13. Діелектричні рукавички
14. Інструмента ізолювальним покриттям

Нормативно-пуавової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення:

На ПрАТ «Рівнеліфт» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці, наказом № 24 від 31.03. 2014 року
затверджено та введено у дію «Положення про проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці ПрАТ «Рівнеліфт», підприємство має кабінет з проведення 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наочними посібниками, також є 
нормативно-правові акти з охорони праці.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений

В.М.Варжель
(Ініціали та прізвище)

органі Держпраці

2020 р.

реєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
Управ.аікня Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТ^'^^-ГО
__________  2020 р. № ___________ 2 ( ^

І _
Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на об^^^^у^рсональних даних з метою забезпечені

виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
слзокби і мають відмітку в паспорті.


