
Додаток 8 до Порядку 
(в редаїщії 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 «РІВНЕМЕТАЛКОМ», 33018, Україна, Рівненська область, місто 
Рівне, вулиця Курчатова, будинок 18А; 38552468
Директор -  Крока Сергій Михайлович, тел. моб. +380979900275, rmk@gmail.com.
Місие виконання робіт за адресою: 33018 , Україна, Рівненська область, місто Рівне, 
вулиця Курчатова, будинок 18А.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Крока Сергій Михайлович -  директор Приватного підприємства 

«РІВНЕМЕТАЛКОМ» 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 підвищеної небезпеки: 

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра Гпункт 3. додатка 6);
- технічне обслуговування вантажопіліймальних кранів та машини (пункт 17. 

додатка 61. а саме:
1. кран мостовий електричний однобалочний опорний, заводський №355. 2017 

року виготовлення, країна виробник -  Україна:
2. таль електрична 10МТ525 Н13 V4 4/1 SN 21 20. заводський №16460154 (в 

складі крана заводський №355). 2016 року виготовлення, країна виробник -  
Болгарія:

3. кран мостовий електричний однобал очний опорний, заводський №326. 2016 
року виготовлення, країна виробник -  Україна:

4. таль електрична 53МТ412 Н7 VI 4/1ЕК20. заводський № 150102758 (в складі 
крана заводський №326). 2015 року виготовлення, країна виробник -  Болгарія:

5. кран мостовий електричний олнобалочний опорний, заводський №327. 2016 
року виготовлення, країна виробник -  Україна:

6. таль електрична 53МТ412 Н7 VI 4/1ЕК20. заводський № 150102759 (в складі 
крана заводський №327). 2015 року виготовлення, країна виробник -  Болгарія.

Кількість робочих місць: 24, на яких існує ризик виникнення травм: 8.
Побутово-господарські приміщення -  розташовані за адресою: 33018, Україна,
Рівненська область, місто Рівне, вулиця Курчатова, будинок 18А.
Інші відомості:
Директор ПП «РІВНЕМЕТАЛКОМ» - Крока Сергій Михайлович: пройшов 

навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №12 від 13.03.2020р., 
посвідчення №193-12-20; «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. Охорони праці і промислова безпека в 
будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №12-6 від 13.03.2020р., посвідчення 
№193-12-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
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підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», протокол №12-в від 13.03.2020р., посвідчення №193-12-в- 
20; «Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та 
плазмового різання металів», протокол №12-г від 13.03.2020р., посвідчення №193-12-г-20.

Наказом по підприємству №9 від 25.06.2020 р. призначено інженером з охорони 
праці Анісімову Н.З., яка пройшла навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів 
з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол № 12 від 13.03.2020р., посвідчення № 186-12-20.

Наказом по підприємству №15 від 29.06.2020р. затверджено Положення про 
службу охорони праці; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці; Положення про систему управління охороною праці (СУОП); 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці; Положення про стажування та 
допуск працівників до роботи на підприємстві; Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту; Положення про проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій.

Наказ № 14 від 26.06.2020р. - Про призначення відповідальної особи за утриманням 
вантажопідіймальних кранів та машин у справному стані та за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами та машинами -  інженера Галушка Андрія Олексійовича, 
який пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «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. Охорони праці і промислова безпека 
в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, ш;о працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 від 25.06.2020р., посвідчення № 
525-27-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», протокол №27-в від 
25.06.2020р., посвідчення № 525-27-В-20.

Наказ № 12 від 26.06.2020р. -  Про призначення відповідальної особи за 
здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів та машин -  директора ПП «РІВНЕМЕТАЛКОМ» Кроки Сергія Михайловича, який 
пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: 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. Охорони праці і промислова безпека 
в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №12-6 від 13.03.2020р., посвідчення 
№193-12-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», протокол №12-в від 13.03.2020р., посвідчення №193-12-в- 
20.



Наказом по ПП «РІВНЕМЕТАЛКОМ» №12 від 28.08.2018р. затверджено: програма 
вступного інструктажу; програма спеціального навчання; програма навчання робітників з 
охорони праці; програма проведення стажування робітників.

Створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують 
вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт з охорони праці.

Наказом № 11 від 26.06.2020 р. створена комісія для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці:

Голова комісії:
Крока С.М. -  директор

[пройшов навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів з 
хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим., гігієни праці та електробезпеки,

, протокол №12 від 12.03.2020р., посвідчення №193-12-20; «Правші 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. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол №12-6 
від 13.03.2020р., посвідчення №192-12-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальні вимоги з охорони праіц на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол 
№12-в від 13.03.2020р., посвідчення №192-12-в-20; «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів», протокол 

' №12-г від 13.03.2020р., посвідчення 1№193-12-г-20).
Члени комісії: Анісімова Н.З. — інженер з ОП

(пройшла навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області; законодавчих актів з хорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 12  від 
13.03.2020р., посвідчення № 186-12-20; «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праіц під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці на автотранспорті», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 12-6 
від 13.02.2020р., посвідчення № 186-12-6-20; «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол № 12-в від 13.03.2020р., посвідчення № 186-12-в-20 «Правіш 
охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання», 
протокол №12-г від 13.03.2020р., посвідчення № 186-12-г-20).

Галушко А. О. -  інженер
(пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 

, Управління Держпраці у  Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 2 7  від 
25.06.2020р., посвідчення № 525-27-20; «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА. 2.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праіц на автотранспорті», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27-6 
від 25.06.2020р., посвідчення № 525-27-6-20; «Правіш охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».



«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого 
та плазмового різання», протокол №27-в від 25.06.2020р., посвідчення № 525-27-в-20.).

Наказ № 33 від 27.09.2013р. -  Призначено відповідальною особою за технічний 
стан електрогосподарства та його безпечну експлуатацію -  директора ПП 
«РІВНЕМЕТАЛКОМ» Кроки Сергія Михайловича, група з електробезпеки -  IV до і вище 
1000 В, протокол №12-а від 19.03.2020р., посвідчення № 193-12-а-20 (ТОВ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» чергова перевірка - 13.03.2021р.).

Наказом № 11 від 26.06.2020р. створена комісія для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з електробезпеки: ^

Голова комісії: Крока С.М. -  директор
Члени комісії: Анісімова Н.З. -  інженер з ОП

Галушко А. О. -  інженер
Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони праці 

та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з 
охорони праці па робочому місці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться 
після стажування та перевірки знань, про що є відповідні записи в Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Працівники товариства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
безпечних методів праці в комісії підприємства в об’ємі, передбаченому тематичними 
планами і програмами спеціального навчання, а також інструктаж з охорони праці, 
додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків (протокол №8 від 
2 9 .0 6 .2 0 2 0 р .)

Наказом № 12 від 21.01.2020р. призначено кваліфікований персонал з допуском до 
самостійної роботи, а саме: стропальників.

Наказом № 13 від 31.01.2020р. призначено кваліфікований персонал з допуском до 
самостійної роботи, а саме: машиністів кранів.

Протокол №8 від 29.06.2020р. про перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
ПП «РІВНЕМЕТАЛКОМ» машиністів кранів та стропальників -  5 працівників.

Згідно наказу № 15 від 05.02.2018р.затверджено, введено в дію інструкції з охорони 
праці по професіях та видах робіт, які діють на підприємстві: з правил пожежної безпеки, 
з загальних питань по охороні праці для працівників, з загальних питань електробезпеки. 
Під час роботи з ручним електрифікованим інструментом, під час робіт у осінньо- 
зимовий період, з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних 
випадках на виробництві, з правил протипожежного режиму, при роботі з риштувань та 
мостів, при виконанні земляних робіт, під час вантаясно-розвантажувальних робіт вручну 
та вантажопідіймальними механізмами, під час роботи на висоті, слюсаря-ремонтника, 
для стропальника, для машиніста мостового крану, для працівника відповідального за 
електрогосподарство, по безпечному веденню робіт, пов’язаних з використанням 
електрифікованого інструменту, під час робіт з ручними інструментами та пристроями, 
під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, для працівника відповідального за 
безпечне проведення робіт та за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів 
та машин.

Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнали обліку видачі 
інструкцій з охорони праці.

Інструктаж працівників, що виконують роботи на висоті проводиться згідно 
Інструкцій з охорони праці №26 «Під час робіт на висоті».



Працівники підприємства пройшли медогляд та психофізіологічну експертизу, а 
також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального згідно 
галузевих норм та мінімальних вимог безпеки і охорони праці при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

Персонал забезпечений захисними засобами згідно вимог НПАОП 00.0-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» є в наявності засоби 
індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси запобіжні, каски, 
огородження), знаки безпеки, при роботі в колодязях використовується протигаз 
шланговий ПШ-1, страхувальна мотузка, шолом, спецодяг, спецвзуття відповідно і при 
виконанні зварювальних роботах: брезентовий костюм зварювальника, захисний щиток, 
шолом та шкіряні черевики зварювальника. Запобіжним поясом проведене статичне 
випробування заводом-виготовлювачем. Засоби захисту реєструються в «Журналі обліку 
видачі засобів індивідуального захисту».

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводиться 
відповідальними особами, результати огляду заносяться в журнал засобів індивідуального 
захисту.

В наявності є необхідні методологічні інструкції , експлуатаційна документаційна, 
паспорти та інстукції на технологічні трранспортна засоби.

В паспортах вантажопідіймальних кранів та машин наявні записи експерта 
технічного ДП «Рівненський ЕТЦ» про проведений первинний повний технічний огляд 
вантажопідіймальних кранів 27.01.2020 року та введені в експлуатацію директором ПП 
«РІВНЕМЕТАЛКОМ» Крокою С.М., який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацію кранів 26.06.2020 року.

Працівники підприємства в повному об’ємі забезпечені; РІПАОП 0.00-1.71-13, 
НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 45.2-7.02-12 та нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці______________р. за № __________

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 карти 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
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