
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 акціонерне товариство «Агроресурс», 
юридична адреса: 33001, м. Рівне вул. Нижньодворецька,35 ЄДРПОУ 24175498;
КВЕД- 25.21 «Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення».
Генеральний директор — Редько Володимир Миколайович.
Тел/факс (0362) 63-19-38, адреса електронної пошти; rivne@agroresurs.com.ua.

Місце (адреса) виконання робіт підвип];еної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвиш;еної небезпеки: м. Рівне вул. Нижньодворецька,35.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) -  відсутній.

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

Я, Редько Володимир Миколайович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки;

- зварювальні роботи (п.15 дод.6 Порядку):
- газополум’яні роботи (п.25 дод.6 Порядку).

Кількість робочих місць -  234, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 29.

На території підприємства знаходяться будівлі і споруди: - адмінкорпус; виробничі 
об’єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи); склад готової продукції; гараж.

Інші відомості:
Керівник підприємства -  генеральний директор Редько Володимир Миколайович 

пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці 
(протокол №146 від 05.10.2018).

Наказом по підприємству від 14.07.2020 №31 призначено посадових осіб, які 
відповідають за справний стан і безпечну експлуатацію зварювального і газополум^яного 
обладнання: Сухий Олег Антонович - начальник енергомеханічної дільниці (посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» № 2700-81-18, протокол №81 від 20.06.2018 з законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки) пройшов 
навчання і виявив потрібні знання ПУЕ, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЕЕЗЗ на V кваліфікаційну групу з 
електробезпеки до і вище 1000 В (посвідчення №43-17 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» від 
24.10.2019); Редько Олександр Вікторович -  заст. директора з виробництва-начальник цеху 
(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2255-79-19, протокол №36 від 15.07.2019 з 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезцеки), пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила улаштування електроустановок. Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
(протокол ПрАТ «Агроресурс» № 16 від 06.09.2019, III група).

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 
згідно наказу по підприємству №9-к від 28.04.2015 покладено на начальника відділу охорони 
праці Пятакова Ігоря Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпраці з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2920-89-18, протокол 
№89 від 13.07.2018, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила
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технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок, 
Правила експлуатації електрозахисних засобів» (протокол ПрАТ «Агроресурс» № 41 від 
09.07.2018, IV група), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, ш;о працює під 
тиском», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці на автотранспорті» 
(Протокол від 13.07.2018 №89/в), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (Протокол від 13.07.2018 №89-6 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці). Робота 
служби проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» та у відповідності з 
квартальними планами, які затверджуються керівником підприємства.

На ПрАТ «Агроресурс» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Інструкції з охорони праці;
- Посадові інструкції;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про виконання робіт з підвищеною небезпекою по наряд-допусках;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- Положення про енергетичну службу;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту.

На підприємстві розроблені та затвердженні наказами №27 від 04.06.2020р., №47 від 
05.09.2018р. та №75 від 09.12.2019р. інструкції з охорони праці для всіх професій та видів робіт, 
що виконуються на підприємстві, в Т.Ч.:

- ІОП-6.4-02 для електрозварника на АПМ;
- ІОП-6.4-03 для електрозварника при виконанні РЗ та при роботі на машинах контактного 

зварювання;
- ІОП-6.4-04 при виконанні газозварювальних та газорізальних робіт;
- ІОП-6.4-23 для працівників, зайнятих транспортуванням і експлуатацією балонів.

На підприємстві наказом №02 від 28.01.2020 р. створено комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - технічний директор Великий 
Павло Павлович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 4783-146-18, протокол №146 від
05.10.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки);
Члени комісії - начальник відділу охорони праці Пятаков Ігор Володимирович (посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» № 2920-89-18, протокол №89 від 13.07.2018 з законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки); заступник 
технічного директора Опанасюк Петро Іванович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 4795- 
146-18, протокол №146 від 05.10.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки); начальник ЕМД Сухий 
Олег Антонович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2700-81-18, протокол №81 від
20.06.2018 з законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки).

На підприємстві для виконання електрозварювальних, газополум^яних робіт працюють 
електрогазозварники, газорізальники та електрозварники, які мають відповідне посвідчення про 
первинне навчання, щорічно проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці у комісії підприємства (Протоколи №№8;9 від 28.02.2020), пройшли попередні та 
періодичні медичні огляди.

На ПрАТ «Агроресурс» всі працівники проходять вступний інстр)чстаж та первинний 
інструктаж на робочому місці. Після проведення первинного інструктажу і відповідного 
стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи. З працівниками, які 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал проводиться повторний інстрзчстаж. 
Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві в роботі більш, як 30 днів, у 
разі зміни технологічного процесу тощо. У разі виконання разових робіт, на які оформляються 
наряд-допуск, з працівниками проводиться цільовий інструктаж. Відмітки про проведення 
інструктажів робляться у відповідних журналах.



Працівники забезпечені згідно діючих норм, спеціальним одягом та взуттям 
(комбінезон бавовняний, черевики пікіряні з метачевим носом, костюм для зварника), засобами 
індивідуального захисту (окуляри захисні, рукавиці брезентові, захисний щиток). Всі засоби 
індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять періодичну перевірку у 
встановлені терміни.

Ведуться журнали з питань охорони праці: реєстрація -  вступного інструктажу, 
інструктажів на робочому місці, реєстрації та видачі інструкцій, реєстрації потерпілих від 
нещасних випадків, оперативного контролю, протоколи перевірки знань.

На ПрАТ «Агроресурс» електрозварювальне та газополум^яне устаткування 
заводського виготовлення і відповідає вимогам з охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство ПрАТ «Агроресурс» забезпечено нормативно-правовою, матеріально- 
технічною та навчально-методичною базою.

В.М. Редько

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 2020 р. № _____ .

Управління Держгіраці у Рівненській області

ЗАРЕвСТРОВАНО
За від, ^  І

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, 
устаткування 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.


