
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:

Приватне підприємство «Виробничо-конструкторське об’єднання «МААНС», 
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Грушевського, 28.
код ЄДРПОУ 36921697, КВЕД -  25.99 Виробництво інпіих готових металевих виробів, 
н.і.і.у.

В.о. директора - Степанчук Володимир Миколайович. 
уко.таап5@,gmail.com тел . (факс) 0365223634

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки :
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Грушевського , 28.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування 
страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер та дата його видачі ) -  на 
підприємстві об’єкти підвищеної небезпеки відсутні.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.

Я, Степанчук Володимир Миколайович, 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:

- Вантажопідіймальні крани.

- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№Рп-10 ;
- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№Рп-П ;
- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№ Рп-8 ;
- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№ Рп-9 ;
- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№ Рп-6 ;
- кран мостовий одно балочний підвісний 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод 
Облік.№ Рп-7 ;

електричний керований з підлоги 0=3,2 т.; 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№054;

електричний керований з підлоги 0=2,0 т.; 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№060;

електричний керований з підлоги 0^^2,0 т.; 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№052

електричний керований з підлоги 0~2,0 т.; 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; 3ав.№053

електричний керований з підлоги 0^2,0 т. 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№050

електричний керований з підлоги О~2,0 т. 
ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№051;



- кран мостовий одно балочний підвісний електричний керований з підлоги Р=2,0 т.; 
Виробник : СРСР, Гороховецький завод ПТО; Рік виготовлення: 1970р.; Зав.№061; 
Облік.№Рп-12 ;
- кран мостовий опорний електричний керований з підлоги Q=3,2 т.; Виробник : Україна, 
Київський завод ПТО ; Рік виготовлення: 2016 р.; Зав.№00727; Облік.№ Рп-13.

- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

- ресивер повітря У= 10 куб.м.; Виробник: СССР; Батайський резервуарний завод, 
м. Батайськ; Рік виготовлення 1989 р . ; заводський № 649.

- Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
станцій і мереж, технологічне обладнання).

- закрита трансформаторна підстанція №11. Технічний паспорт на приміщення 
трансформаторної підстанції інвентаризаційної справи за №7921 виготовлено 
08.05.2015р. Здолбунівським міським БТІ:

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

силовий трансформатор ТМ-630/6; Зав. № 7379; Рік виготовлення 1972 р.; Виробник 
СРСР,Хмельницький завод трансформаторних підстанцій.
силовий трансформатор ТМ-630/6; Зав. № 00512; Рік виготовлення 1972 р.; Виробник 
СРСР,Хмельницький завод трансформаторних підстанцій., 
камера збірна з одностороннім обслуговуванням серія 
номер/по схемі 00746/№1; Рік виготовлення 1981р.;
встановлення РУ-бкВ ТП№11.
камера збірна з одностороннім обслуговуванням серія 
номер/по схемі 00747/№2; Рік виготовлення 1981р.;
встановлення РУ-бкВ ТП№11.
камера збірна з одностороннім обслуговуванням серія 
номер/по схемі 00748/№3; Рік виготовлення 1981р.;
встановлення РУ-бкВ ТП№11.
камера збірна з одностороннім обслуговуванням серія 
номер/по схемі 00749/№4; Рік виготовлення 1981р.;
встановлення РУ-бкВ ТП№11.
камера збірна з одностороннім обслуговуванням серія 
номер/по схемі 00750/№5, Рік виготовлення 1981р.;
встановлення РУ-бкВ ТП№11.
кабельна лінія 6 кВ.; кабель ААБ-6 Зх95мм , довжина 370м.,рік прокладання 1981 р. 
кабельна лінія 6 кВ.;_кабель АСБ Зх50мм^, довжина 10м., рік прокладання 2020 р.

КСО-366М; Інвентарний 
Виробник СРСР; Місце

КСО-366М; Інвентарний 
Виробник СРСР; Місце

КСО-366М; Інвентарний 
Виробник СРСР; Місце

КСО-366М; Інвентарний 
Виробник СРСР; Місце

КСО-366М; Інвентарний 
Виробник СРСР; Місце

8.

9.
10. кабельна лінія 6 кВ.; кабель АСБ Зх50мм^, довжина 10м. рік прокладання 2020 р.

Кількість робочих місць 113 працівників , у тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм - 12 працівників.

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно-побутовий корпус, будівля 
заводоуправління, будівля цеху полімерного покриття, виробничий корпус, методичний 
корпус, приміщення ТП, будівля котельні, будівля компресорної, спортивний комплекс, 
будівля заготівельного цеху, гаражі. Пресо-штампова дільниця, зварювальна дільниця, 
дільниця ЧПУ, складальна дільниця, цех термічної обробки, інструментальний цех, 
шліфувальний цех розташовані в виробничому корпусі.

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству від 23.10.2015 за № 48а-ОП покладено на інженера з охорони



праці Куляшу Руслана Євгенійовича, який пройшов навчання та виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим , 
гігієни праці та електробезпеки ( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці 
України» № 6254-186-18,протокол № 186 від 07.12.2018 р), «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил будови 
та безпечної експлуатації ліфтів», « Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках» ( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ 
Держпраці України» № 6254-186/6-18,протокол № 186/6 від 03.12.2018 р), «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» , «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання , ш;о 
працює під тиском» , «Правил безпеки систем газопостачання» ( посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6254-186/в-18,протокол № 186/в від 
07.12.2018 р).

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 04.01.2016 р. за № 1-а ОП 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про службу охорони 
праці».

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про систему управління 
охороною праці»

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про порядок забезпечення 
працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»

Наказом від 04.01.2016р. №2-а-ОП затверджене «Положення про проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій»

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

На підприємстві наказом від 20.06.2019 р. №40-а-ОП створено постійно-діючу 
комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці в складі:
Голови комісії:
- Степанчука В.М., В.о. директора;
Посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 6266-186-18, № 6266-186 
6/6-18, № 6266-186 б/в-18, №4917-157-17;

Членів комісії:
- Куляши Р.Є., інженера з охорони праці;

Посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» №6254-186-18, №62546/6- 
186-18, № 6254-1866/В-18, № 188-6-16.

- Лісовського С.П., головного енергетика;
Посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» № 2868-102-16, №2868-102/6- 
16, №2868-102/в-16,№ 1828-57-18.

Згідно наказу № 8-ОП від 12.02.2016 р. призначена відповідальна особа за пожежну 
безпеку підприємства в особі інженера з охорони праці Куляши Р.Є. (посвідчення 16 № 
003891 Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області від 05.08.2020 р. протокол №27 ).

Згідно наказу №2-ОП від 03.01.2019 р. призначені особи відповідальні за тех. нагляд, 
технічно-справний стан вантажопідіймальних кранів та безпечне переміщення вантажів 
кранами, які пройшли навчання згідно відповідних НПАОП та мають відповідну групу з 
електробезпеки.

Відповідно до наказу №37-а ОП від 30.09.2016 р. за вантажопідіймальними кранами 
закріплений обслуговуючий персонал .



На підприємстві розроблені та введені в дію згідно наказу №1-а ОП від 04.01.2016 р. 
виробничі інструкції з охорони праці:- інженерно-технічних працівників, що здійснюють 
контроль за вантажопідіймальними кранами та посудинами, що працюють під тиском;
- працівників, що експлуатують і обслуговують в/п крани та посудини, що працюють під 
тиском.

З метою дотримання вимог безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
розроблені та затверджені: - тех. карти виконання робіт; - схеми стропування та 
складування вантажів.

Згідно наказу №2-а -ОП від 15.01.2020 р. призначені особи відповідальні за тех. 
нагляд, технічно-справний стан та безпечну дію посудин під тиском , які пройщли 
навчання згідно відповідних НПАОП та мають відповідну групу з електробезпеки.

Затверджене від 07.11.2019р. «Положення про службу головного енергетика».
Згідно наказу №41-а ОП від 21.06.2019 р. призначений відповідальний за справний стан 

та безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві головний енергетик 
Лісовський С.П.

Наказом від 26.06.2019р. №43-а ОП. затверджено перелік журналів на підприємстві 
служби головного енергетика:

• Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників;

• Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
• Журнал проведення протиаварійних тренувань;
• Кабельний журнал;
• Журнал перевірки знань .

Наказом від 25.06.2019р. №42-а ОП затверджений перелік осіб, відповідальних за 
безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Наказом від 08.07.2019р. №44-а ОП затверджений перелік осіб, які мають право 
одноосібного огляду електроустановок напругою понад 1000 В.

Наказом від 08.07.2019р. №45-а ОП призначено відповідальну особу за стан, 
перевірку, випробування та умови зберігання електрозахисних засобів захисту.

На підприємстві в наявності Дозвіл № 014.17.56 (експлуатація вантажопідіймальних 
кранів) дійсний до 10.01.2022 р.

На підприємстві в наявності Дозвіл № 034.17.56 ( зберігання балонів із стисненими, 
зрідженим газом; зварювальні, газополум'яні роботи) дійсний до 29.01.2022 р.

Зареєстрована Управлінням Держпраці Рівненської обл. за № 088 від «08»грудня 
2016 р. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ( ремонтні, монтажні та 
інщі роботи ,що виконуються на висоті понад 1,3 м ., крім верхолазних та скелелаз них , 
що виконуються на висоті 5 м. і більше над поверхнею грунта , з перекриття або 
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, 
механічних підіймачів та будівельних підйомників).

Зареєстрована Управлінням Держпраці Рівненської обл. за № 099 від «23» травня 
2019 р. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (-експлуатація ковальсько- 
пресового устаткування, -технологічні транспортні засоби).

Згідно наказу №1-а ОП від 03.01.2019 р. ( про порядок забезпечення працівників 313) 
та на основі затверджених норм працівники підприємства в повній мірі забезпечені 
засобами індивідуального захисту, а саме : спецодягом, касками, сигнальними жилетами, 
діелектричними килимами , рукавицями діелектричними, діелектричними калощами та 
повіреними основними електрозахисними засобами.

Працівники підприємства на відповідність професійним вимогам проходять 
психофізіологічну експертизу; працівники проходять медичний огляд згідно Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій; проведена атестація робочих 
місць.

Інструктажі з питань охорони праці на робочих місцях проводяться згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки



знань з питань охорони праці», Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці працівників ПП «ВКО «МААНС»» та затвердженими 
інструкціями з охорони праці з обов’язковими підписами того, хто інструктує та кого 
інструктують в журналах реєстрації інструктажів на робочому місці.

Експлуатаційна документація:
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями;
НПАОПО.ОО-1.80-18 Правила охорони прані під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
НПАОПО.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском.
Правила БЕЕС,ПЕЕЗ,ПТЕЕС,ПУЕ.
Працівники підприємства забезпечені необхідною нормативно-правовою і нормативно - 

технічною документацією з питань охорони праці по видах робіт що виконуються.

В.о. ди
М.П.'

« ^

Декларація зареєстрована в журналі обліку 
територіальному органі Держпраці « »

В.М. Степанчук

суб’єктів господарювання
20__ р. № . . ... .,

Примітки;

! Управління Держпраці у Рівненській області |

І З А Р Е Є С Т Р ^ ’ -  ̂ :

1. Фізична особа - підприємець своїм підписо̂  ̂г&ійШ~зШї£.шк обро£^^^Ьояаяьиуіх 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.


