
пЩодаток 8

- flo Порядку

( в редакцiТ посганови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

Вiд 7 лютого 2018 року Ne 48 )

дЕклАрАцlя
в lдп овIдн cTl MATEPIA/I ьн о-тЕхн lч н оТ БА3и ви могАм зАкон оддвствд з п итдн ь

ОХОРОНИ ПРАЦ|

мiсцезнаходження, Код згiдно з €!РПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноj
пошти;

lдляфiзичноТособи-пiдприемця: прiзвище,iм'ятапо батьковi,серiяiномерпаспорта,кимiколивиданий,мiсцепроживання,
реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноI почlти;

5з21
бчдинок 2

(мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацiТ (застосування) мачrин, механiзмiв, усгаткування пiдвищеноТ
небезпеки)

lнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльнот вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди

не проводився
(дата проведення аудиry)

Вiдомостi про роботодавця

(для юридичноi особи; найменування юридичноi особи,

(найменування c'pa'o'oj компанii', строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

( , прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноi особи-пiдприемця)

цi€ю декларацi€ю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та умов працi вимогам
3аконодавСтва з питаНь охоронИ працi та промисловоТбезпеки пiд час виконання таких робiтпiдвищенот небе3пеки та/або експлуатацiт (застосування)таких машин, механiзмiв, устаткуванняпiдвищеноТ небезпеки:

о парових котлiв тепло_продуктивнiстю попад 0rlМВ-т, (пункт 8 Щодатку 7 до Порядку в
РеДаКЦii ПОСТанОВи Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд З береЪЙ 2020'i;rЙ 20п), a"ur., "

- паровий котел Е 110_09 Г-3, заводський ЛЬ 15902, iЯЯЗ року 
""rоrоurrч"ня, 

Kpai.Ha
походя(епня - УкраiЪа;

( найменування вилу робiт пiлвищеноi небезпеки таlабо машин, механiзмiв, усгажування пiдвищеноi небезпеки, тип абомарка (за наявностi) номер партii, дата вигоювлення, краiъа походдrcння, 
"пiЪ""ор;й;r;;;;i7чЁЬ "*onnyuryrru."(засrосовуються) без отримання вiлповiлною дозвоrry.).

кiлькiсть робочих мiсць, в тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення .IpaBM,

доч l рн€ п lдпри€мсТВо к Pl ВНЕнськи й оьлдвтодор> вlдкритого дкцtон грного
ТОВАРИСТВА кДЕРЖдВНд дКц|онЕрнд ком пдн lя > кдвтомоьtл ьн l дороги укрдн и,,

з3028. PiBHeHcbKa область.м. PiBHe вчл. Пластова, бчд.7; 3].99454о; директор счхой Валентин
Петрович; тел. 0362 633534

я. сvхой Валенти н петрович. директоо доч lрнього пlдпри€мствА ( PlBH ЕНсЬкИй
оБЛдВТоДоР> ВlДКРИТоГо дКЦlоНЕРНоГо ТоВдРИСТВд кДгРЖдВнд дкцlонврнд компднtя
кАВТоМоБlлЬНl ДорогИ УКРАТН и)

небезпеки-З чол..



експ.rryатацiю балонiв зi стисцчтими чи зрiдженими iазамlд
I""rруýцi" ЛЬ 55 пПро .ч*о"" rо*"*"оi б"..r"п" ,u.r*np^r""uio,
Iнструкцiй про проведення навчання та iHcTpyKTalrcy зЙтань охорони працi.
Iнструкцiй про проведення навчання та iHcTpyKTallty з питань охорони працi.

(рiвненський облавтодор>> Вiткритого акцiонерного товариства <<державна акцiонерна
компанiя <Автомобiльнi дороги Украihи>

Б}rдiвлi та споруди:

1.

2.

з.

4.

Будiвель i сполруд (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, струкryрних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:
законодавства з питань охорони працi.

Наказом j\b5/1 вiд 02.07.2014 року <Про утворення сл.rжби охорони працi у фiлiТ
<<JftОбОЦ4РqЬКИЙ асфальтобетонний завод>. наказ лbj вiд 02ю7.201Dl]ББЙ'о.ri,
в нак8 N5/1 вiд 02.07.2014 р.>>: утворено сл.чжб}, охорони пра@iй
охорони працi покгlадено на заст.чпника начальника Ясковця М.М- затвБй-
Положення:

Про систем.ч управлiння охороною працil
Про сл.чжб}, охорони працi:



22.02.2019 РОкУ: наказами J\Ъ92 вiд 29.12.2018 року <Про призначення вiдповiдальноi особи за
справниЙ стан i безцечцч експл.чатацiю устаткування:" }l}88 вiд 29.12.20i8 року <Про
призначення вiдповiдальноI особи за пiдготовку до виконання газонебезпечних робь: призначено
ГОлОвного MexaHiKa Кравч.чка О.Р. : посвiдчення J\b 1016-39-г-19 видане ТОВ кНВФ ОДЗИС
ТЕХНОЛОДЖI>> ГОЛОвНОМ.v MexaHiKy Кравчуку О.Р. в том.ч. що BiH пройшов навчання i виявив
потрiбнi знання <<ТиповоТ iнструкцii по органiзацii безпечного газонебезпеч@ii.
органiзацii безпечного ветення вогневих робiт на ВИб}.хопожежонебезпечних Ъdектах. nB"ro. *
роботодавцiв стосовнО забезпечеНня безпечнОго виконаНня робiТ у вибЙонебезпечниХ
середовицаx> протокол ЛЬ39-г вiп 27.12.2019 року: наказом Nq89 вiп 29.12.2018 р. (Пр8
призначення осiб. якi мають право видавати наряд-допчски на виконання робiтiiдйilеноi
небезпеки> призначено начальника виробництва АБЗ Мойсюка м.ю. : поЬвiдчйня Nq 10Ъ-39г-19
видане ТоВ <<НВФ одЗИС ТЕХНоЛоДЖI> начальник}, виробництва Мойсюкч М.Ю. в ToMu. rцо
BiH ПРОйШОВ навчання i виявив потрiбнi знання кТиповоi iнструкцii поЙЙнiзЙЙБЙБЙ-
проведення газонебезпечних>. <Iнструкцii з органiзацiТ безпечного ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'ектах>. квимог до роботодавцiв стосовнБlйБпйенrrlr бевгlечного
виконання робiт v вибухонебезпечних середовицах>" протокол Ng39-г вiд 27.12.r019 р.
(паявнiсть сцчжби охорони працi).

на професii та випи робiт для робочртх спецiальностей та iнша нормативна ДОк}rментацiя з
дотримання вимог законодавства з питань охорони працi з урахуванням специфiки пiдприемства.
ПеРеЛiК ПОСаДОвlтх iнструкцiй персоналу та перелiк iнстр]rкцiй i охЪЙЙ прачiЪr".по*"пri-
наказом по пiдприсмству.

У ВiДПОвiДностi зi ст.18 Закоцч Украihи <Про охороцч працi> та НIтr{оп 0.00-4.12-05
<<Т",ове rоло*ено про пор"rо* про"ед9"н" 

"ав"анн" 
i перевiр*и з"а"" з -,rrа"ь о*оро"и працil>

на пiдприемствi провqпяться iнструктажi з питань охоронrrпр

Накшом N44/1 вiд 19.07.2019 р.<<Про утворення та затвердження комiсiТдля перевiрки
знань працiвникiв пiдприемства з питань охорони працi. члени якоi пройшли найаншr та
перевiрк}z знань

Голова KoMicii - заступник начальника Ясковець М.М.:
- Посвiдчення Nq 591-18-19 випане ДП (Рiвненський ЕТЦ) засачпник}, начапьника

Ясковцю М.М.в тому. що BiH пройшов навчання i виявив потрiбнiЙння
законодавчих akriB з охорони працi" напання медичнот допомоги потерпiлим. гiгiени
працi та електробезпеки" протокол Jф18 вiд 22.02.2019 p.l ---------.--

- ПОСВi'ЧеННЯ J\b 591-18/б-19 Видане ДП кРiвненський ЕТЦ> > засцчпнику нача.1,1ьника
Ясковцю М.М.в тому. що BiH пройшов навчання i виявив потрiбЙ знання кПравил
охорони працi пiд час роботи з електроiнструментом та пристроями> кФБиiББони
працi пiд час виконання робiТ на висотil>. протокоЛ Nр18 вi,,2iЮ2201Б р.:- Пос"iдченн" NЬ1028-З9г-19 видане тоАВ <<нвФ оАзисТйнблбffi> засцчпнику
НаЧШЬНИКа ЯСКОВЦЮ М.М. в тому. що BiH пройшов навчання i виявив поФБнЙiБЙ
((ТиповоТ 

!ц9трУкцii по органiзацii проведення газонебезпечних робiтr>. кIнстр|чкцi,rъ
органiзацiТ безпечного проведення вогневих робiт на вййБЫЫйбезпечних
об'ектах. протокол j\Ь39г вiд 27.12.2019 р.
Члени KoMicii: начальник виробництва Мойсюк М.Ю.:_ Посвiдчення ЛЬ 2840-98-19 випане ДП <Рiвненський Етц> начальник}, виробництва
МОЙСЮКУ М.Ю.в rому що BiH пройшо" навчанн" i вияви* потЙбнБЙrr""
за"онодавчих aKTi* з охорони працi. 

"ада"н" 
мед"чноТ допомоги потерпirпам. гiгiени

працi та елекrробезпеки" протокол Ng 98 вiд.19.07.20l9 р.:-- Посвiдчення NЬ 1019-39-B-19 видане тов <нвФ оАзиё 1ЕхнолоджI> начальник},
ВИРОбНИЦТВа МОЙСЮКУ М.Ю. Р тому. що BiH пройшов навчанняiвЙв-ив потрiбнi-
знанш ((Правчл,охорони працi пiп час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроямю>. <Праiил
охорони працi пiд час робiт на висотi>>. <<Правил безпеки систем газопостачаншr>>.
протокол NЬ 39-в вiд 27.12.2019 р.:- Посвiдчення ЛЬ1019-39-г-19 випане ТОВ <НВФ ОДЗИС ТЕХНОЛОДЖI> нача:пьнику
ВИРОбНИЦТВа МОЙСЮКУ М.Ю. в ToM_v. цо BiH пройшов навчання i вБив потрiбнi 

----.--

ЗНаННЯ ((ТИПОВi iНСТРУКЦii по органiзацii безпечного проведеншц газонеБЙБ"^
РОбirr' ''I"""РУПЦii. 

б".rеч"о"о 
""r"""n "о""""r* робЬ "ulЙЙБЪ7"жопrеб".*""r"Об'еКrаЮ> . <tВИrОГ ДО РОбОrОДаВцi" сrосо""о забез.rече"", без.rе-"о"о 

""no"a"rrя робi,
), ""бу*онебез.r".r"r, 

с"редо""ща*>.rроrопоп Jф з9-. 
"iд 

27D2OБil



- Посвiдчення Nq76-4. видане ДП (Рiвненський ЕТЦ) начальнику виробництва
Мойсюк}z М.Ю. про доцчск до роботи в електро}rстановках до i вице 1000 В. " мае IV
ГРУПУ З електРобезпеки. дата наступноI перевiркцзцацъ з эдектробезпеки 24.1 0.2020 р.

головний MexaHiK Кравч.чк О.Р. :

- поовiдчення Nq 1267-з8-19 видане ДП (Рiвненський ЕТЦ) головном]/ MexaHiK},
КРаВЧУКУ О.Р. В ТОМу. що BiH пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працiл надання медичноТ допомоги потерпiлим" гiгiени
працi та електробезпеки. 24. 1 0.2020

- посвiдчення ЛЬ1016 -39-в-19 видане тов нвФ <оАзис тЕхнолоджI> головномч
MexaHiKY КРаВЧУКУ О.Р. . в тому. цо BiH пройшов навчання i виявив потрiбнi знЙБ
кПравил охорони працi пiд час роботи З iHcTp}zMeHToM та пристроями>. <Правил
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>" <правил безпеки систем
газопостачання>. протокол NЬ39 вiд 27.12.2019 р.:- посвiдчення ЛЬ1016-39-г-19 видане тов нвФ коАЗИс тЕхнолоджI> головном)ч

'exaHiKY 
КРаВЧvКУ О.Р. " в тому. що BiH пройшов навчання i виявив поrрiбнiзнЙЫ

<<ТИПОВОТ iНСТРУКЦiТ ПО ОРганiзацiТ безпечного ведення робiт на виб_,rхонебезпечних
об'ектах>. <вимог по роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт
)z виб}лхонебезпечних середовицах>. протокол J\Ъ39 вiд 27.12.2019 р.

на пiдпDиемствi наявнi:
нормативно-технiчнi та експлуатацiйнi Док}zменти" перелiк яких затвердяtений директором:

експлуатацiйнi документи засобiв iндивiдуального захисry

персон€tл забезпечений засобами захисту. якi вiдповiдають вимогам чинних нормативних akTiB.
Засоби колективного та iндивiД}zального захист}z. технологiчн_ч ocHacTK}z використовують за
призначенням. зберiгають в технiчно-справному cTaHi та проводять ik технiчне обслiговvвання"
ремонт а також експлуатацiйнi випробов}zвання вiдповiдно до вимог законодавства та Док}rментiв з
експлуатацiт виробникiв. а також наявнi вiдповiднi ж}rрнали реестрацii

Hu Пiдrрrur"rui opau"iao"uro про"aдa""" 
""ryn"oro" 

п"р"rп"ого, повторного.
позапланового iHcTpJrKTaжiB. вед}rться ж)rрнали,

Бyдiвлi та спорyди:

5. Будiвля адмiнiстративно-побутового корпусу iз мехмайстернею . двоповерхове
примiщення загальною площею 4З2 м. кв. :

6, Б}rдiвля ваговоi. одноповерхове примiщення загальною площею 17.6 м. кв.7. Будiвля трансформаторноТ пiдстанцiт 
" одноповерхове примiцення загаrьною площею 50.9

м. кв.:
8. Будiвля складу" одноповерхове примiщення загальною площею 242"4 м. кв.:

пiдприсмство забезпечене:

- ЗаСОбами iндивiд}zальногозахист}z: спецодягом. спецвзчттям.- Рукавицi /б. захиснi каски. захиснi окчляри. навчшники. респiротор газозахисний.
дiелектричнi рчкавицi:

Bci засоби iндивiдуального захисту та весь iHcTpyMeHT i iHBeHTap прохоцять перiодичну перевiркч
V ВСТаНОВЛ€Нi ТОDМiНИ. ВИДаЧа ПРаЦiВНикам i повернення ними спецодягч" спецвзчття та iнших 

-

.u"Обi" irЦ""iДУ-"rо.о.u*".rу обпiпо"у"r""" 
" 

о"обr"riй *uрrцТЙЙ"БЙЙЙрrи.
Експл}zатацiйною док}zментацiею забезпеченi }z повном), обсязi.
обладнання знаходиться в справному cTaHi. у встановленi термiни проводиться технiчний

огляд / технiчне дiагностування.

Працiвники Пiдприемства проходя хофiзiологiчн},
еКСПеРIЦЦ. а TaKorK Забезпеченi спецодягом. спецвзчттям та iншими за"обur" i"o""ioi-oroao
захисту згiдно гал}rзевих норм.

пiдприсмство забезпечено навчальними планами. посiбниками та нпдоп
1. Закон УкраiЪи кПро охорону працi>:
2. Постанова Кабiн_ету MiHicTpiB УкраiЪи NЬ 1 1 07 вiд 26ю. 1 0.20 1 1 р. <Порядок видачi дозволiв

на виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та на експл}zатацiю (застос:ування) машин.
механiзмiв. устатк]ування пiдвищеноТ небезпеки>:

з. Запо.r УкрuТ"и,,Про за.алuнообоu'"зкоuе держаu"е соцiалurе сrра"уваrrн"rr:



4. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
ОДЯГОМ. СПеЦвЗ}rттям та iншими засобами iндивiд}rального захистч:
ДБН А.З.2-2-2009 ocHoBHi положення . охорона працi i промислова безпека }, б}rдвiництвi"

00-1
НПАОП 0. 00- 1 .20.9 8 Правила безпеки систем газопостачання;

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

11.

12.

13.

14.

знань з питань охоDони пl]аIIl:

днАоп 1.1 .1 0- 1.07-01 Прu""пu 
"пс.,пуаruцii "n"n 

po.a"""""* .uсобi"l

вантажо-розвантаж}rвальн их робiт:
15.

l6.

18.

iT <Автомобiль
(нормативно-правовоi та матерiально-технi.tноi

n/| , /Х- zo // р

,Щекларацiя зареестрована в журнаJIi облiку
!ержпрацi 20__р. Nч,

примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiМ пiдписом надае згоду на обробку персонiulьних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв 

"а 
u"*onur"" pooi, пiдвищенот небезпеки та на

еКСПЛУаТаЦiЮ (ЗаСТОСУВаННЯ) Машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазнача€ться фiзичними особами, якi через
своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному op.u"y
державноi податковоi слуя<би i мають вiдмiтку в паспортi.

В.П.Сухой

у територiальному органi
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