
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
ві цповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»Відомості про роботодавця_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

34200, Рівненська обл.. Рокитнівський р-н, смт. Рокитне. вул. Пролетарська. 18
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
код ЄДРПОУ 00293462, Паробочий Леонід Васильович, телефон ('03635) 2-24-52

телефаксу, адреса електронної пошти;
________телефакс (03635) 2-12-00, e-mail: stanislav.ohorodnik(g),rsz.rovno.ua_______

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне. вул. Пролетарська. 18 

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 страхування не проводилося

(нанмет вання 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, Паробочий Леонід Васильович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та }Т40в праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвигценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
____________експлуатація вантажопідіймальних кранів та машин, ліфта, а саме:____________
(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

№
п/п Назва, марка Завод-виготовлювач Q,

т

Рік
виготов

лення

Зав.
номер

Реєстр.
номер

1. Кран автомобільний 
КС-3575А

Дрогобицький завод 
автомобільних кранів 
м. Дрогобич, Україна

10 1992 21170 Р-3374

2.

Кран мостовий 
електричний спеціальний 

грейферний
КМГ 5-6К-34,5-12-УК-УЗ

ТОВ НВПТФ 
«Кран-Сервіс» 

м. Олександрія, Україна
5 2005 081 Р-3375



д.

Кран мостовий 
однобалочний підвісний 
електричний керований з 

підлоги

Калуеький завод 
комунального 
устаткування 

м. Калуш, Україна

2 2006 452 б/н

Тельфер електричний 
Т-10442

Комбінат
тельферобудування 
«Подем» м. Таброво, 

Болгарія

2 2005 0775831 б/н

4.

Кран моетовий 
однобалочний підвісний 
електричний керований з 

підлоги

Калуеький завод 
комунального 
устаткування 

м. Калуш, Україна

2 2006
/■

487 б/н

Тельфер електричний 
Т-10442

Комбінат
тельферобудування 
«Подем» м. Габрово, 

Болгарія

2 2004 482515 б/н

5.

Кран мостовий 
однобалочний підвісний 
електричний керований з 

підлоги

Калуеький завод 
комунального 
устаткування 

м. Калуш, Україна

2 1975 062 б/н

Тельфер електричний 
Т-10412

Комбінат
тельферобудування 
«Подем» м. Габрово, 

Болгарія

2 1975 1013421 б/н

6.’ Тельфер електричний 
Т-10532

Комбінат
тельферобудування 
«Подем» м. Габрово, 

Болгарія

3,2 1983 1119486 б/н

7. Тельфер електричний 
Т-10352

Комбінат
тельферобудування 

«Подем» м. Габрово, 
Болгарія

1 2006 1159132 б/н

8. Тельфер електричний 
Т-10332

Комбінат
тельферобудування 
«Подем» м. Габрово, 

Болгарія

1 1972 182784 б/н

9. Тельфер електричний 
В 092М

Електротельферний завод 
«Янтра-Г ороховица» 

м. Софія, Болгарія
0,25 1985 8601324 б/н

10. Ліфт вантажний 
звичайний ПТ-291М

РУП завод «Могильов- 
ліфтмаш» м. Могильов, 

Реепубліка Білорусь
3,2 2006 113220 Р-1818

220 робочих місць, у тому числі 162 тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_____________________________ 16 виробничих підрозділів_____________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: генеральний директор Паробочий Л.В. пройшов у ДП «Рівненський ЕТЦ» 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 1271-38-19, протокол
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

від 22.03.2019 №38). __________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.



Наказом по підприємству від 03 липня 2017 року № 186 створена служба охорони праці 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

в особі начальника відділу охорони праці та екології Огородніка С.Ю., який пройшов у ТОВ 
«Рівненський навчально-методичний центр» навчання і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, 
електробезпеки fnocBiHHeHHa № 20-2-20, протокол від 05.06.2020 № 2). Положення про 
службу охорони праці та посадова інструкція начальника відділу охорони праці та екології
затверджені генеральним директором 24 квітня 2017 року. ____________ ________ ______ __
______На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Положення про
систему управління охороною праці затверджене наказом від 06 жовтня 2015 року. Створені 
відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних 
питань охорони праці, затверджені їх посадові інструкції.______ _
______Наказом від 16 жовтня 2019 року № 257 затверджене Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.___________________________
______Наказом від 09 січня 2020 року № 10 створено комісію для перевірки знань з питань
охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії -  технічний директор Кибукевич 
В.З. та члени комісії: начальник відділу охорони праці та екології Огороднік С.Ю.. начальник 
енергоцеху Таргоній С.В., головний енергетик Латюк С.А., головний технолог Павлушенко 
О.М., голова профкому Стельмах В.А., начальник ЦПШ Пахнюк М.В., начальник МРФ 
Кушнір В.І.. начальник гаража Богданець С.М.. які в установленому законодавством порядку 
пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протоколи від 05.06.2020 
№ 2. від 14.04.2020 № 15. від 15.03.2019 № 32. від 28.05.2020 № 21. від 14.06.2019 № 84, від
06.09.2019 № 16).__________________________________________________________________
______Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників
підприємства відповідно до своїх посадових обов’язків пройшли навчання і виявили потрібні 
знання «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» 
(протоколи від 05.06.2020 № 2/6. № 2/д. від 14.04.2020 № 15-6. № 15-в, від 11.03.2019 № 32/6. 
від 15.03.2019 № 32/в. від 10.06.2019 № 84/6. від 14.06.2019 № 84/в. від 06.09.2019 № 16-6).
______Наказом від 03 жовтня 2019 року № 251 призначено відповідальних осіб за стан
охорони праці по виробничих підрозділах та в цілому по підприємству.____________________
______Наказом від 18 серпня 2020 року № 258 призначено працівника, який здійснює нагляд
за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання і працівників, відповідальних за утримання в справному
стані та за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.____________________

Наказом від 24 березня 2017 року № 89 призначено відповідальних осіб за організацію 
робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, організацію його експлуатації та за
справний стан ліфта по механічній і електричній частині.________________________________

На підприємстві наявні інструкції з охорони праці, а саме:_________________________
______Інструкція з охорони праці № 1.11. під час робіт з вантажними машинами, які
керуються з підлоги, затверджена наказом від 25 січня 2019 року № 19:____________________
______Інструкції з охорони праці № 3.1. для кранівників (машиністів') мостового (грейферного)
крана, № 3.13. під час робіт з вантажними машинами, які керуються з підлоги. № 3.19. під час 
виконання робіт із конструкції мостового крана та Інструкція по застосуванню марочної 
системи на мостовому (грейферному) крані, затверджені наказом від 15 січня 2019 року № 11: 

Інструкції з охорони праці № 4.19. для ліфтера та № 4.20. під час робіт з вантажними 
машинами, які керуються з підлоги, затверджені наказом від 28 вересня 2018 року № 255;
______Інструкція з охорони праці № 6.8. під час виконання робіт із конструкції мостового
крана, затверджена наказом від 01 серпня 2018 року № 205:______________________________
______Інструкції з охорони праці № 13.12. з безпечного ведення робіт для кранівників
(машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничих. залізничних, пневмоколісних) 
кранів. № 13.15. з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують



вантажопідіймальні крани та № 13.30. про порядок організації робіт стріловими самохідними 
кранами поблизу ліній електропередач, затверджені наказом від 24 вересня 2018 року № 251.
______Працівники підприємства під час прийняття на роботл  ̂ та періодично проходять
інстрмстажі. навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
ОХОРОНИ праці, затвердженого наказом від 16 жовтня 2019 року № 257.____________________
______На підприємстві ведуться:_____________________________________________________
____  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:__________________
______Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях:_________
_____ Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:_____________________
______Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на пі яприг.мстві:__________________

Вахтові журнали машиніста вантажопідіймального крана.
______На виконання робіт краном автомобільним КС-3575А на відстані менше 40 м від
крайнього ПРОВОДУ лінії електропередачі напругою більше 42 В машиністу крана перед
початком роботи видається наряд-допуск._____________________________________________
______Є в наявності вся необхідна експлуатаційна та паспортна документація на вантажо
підіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання та ліфт, що експлуатуються
на підприємстві.___________________________________________________________________
______Працівники підприємства проходять попередній (під час прийняття на роботу) та
періодичні медичні огляди в КНП «Рокитнівська центральна районна лікарня»._____________
______Переонал підприєметва повністю забезпечений заеобами індивідуального захиету
відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». На 
кожного працівника заведені особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту._____________________________________________
______Підприємство має необхідну нормативно-правову та матеріально-технічну базу
нaвчaльнo-^^eтoди

Декларація зареєстрована у 
територіальному органі Держпраці «

журналі
»

обліку суб’єктів
________ 20____ р. №

господарювання у

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 про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}

Управління! Держпраці у Рівненській області |
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