
flодаток 8

до Порядlсу
(в редакцiТ постанови Itабiнету MirricTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. JФ а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця ПрАТ кРокитнiвський сtсляний завод>
(для юридичноТ особи: найменування юридичноТ особи,

_ 34200. PiBHeHcbKa обл.. Рокитнiвський р-н. смт. Рокитне. вул. Пролетарська. 18

мiсцезнаходженrIя, код згiдно з СЩРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, rroMep теле(lону,

код СДРПОУ 002934б2" Паробочий Леонiд Васильович. телефон (03635) 2-24-52
телефаксу, адреса електронноi пошти;

телефаrсс (03 бЗ 5) 2- 1 2-00. etmail : stanislav. ohorodnik@rsz.Tovno.ua
для фiзичноI особи - пiдприсмця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

t<им i коли ви,цаний, мiсце проrкивання, реестрацiйний номер облiковоi картI(и llлатника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адр9са електронноТ пошти;

_ 34200. PiBHeHcbrca обл.. Рокитнiвський р-н" смт. Рокитне. вул. Пролетарська. l8 _
мiсце виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо експлуатацii (застосування)

Iнформачiя
особами стосовно

машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки)

про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiда-пьностi lIеред третiми
вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди страхування не проводилооя

(найменування страховоi компаltiТ,

строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi __;-IQдрод9дцдсд__
(дата ltровелеtлня ау,ltлi,гу)

або фiзичноТ особи - пiдприемця)

цiскl деtс.ltарацiсЮ пiдтвердЖуIо вiдпоВiднiсть матерiаJIьно-технiчноТ бази та умов працi

вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд чitс викоtIання
.гакL{х робiт пiдвищеноi небезпеtси та/або експлуатацiТ (застосування) таких маtIIиFI,

механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

рO_б*оти в дiло.tliх eJletcl,po_vc,raшoBtczlx Haпpyгolo rlоtlад 1000 В;

ня Iч{апIи Цýщц,п"lJlеЦý*
TaJ або машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки,

)ýJgr:rсовання цапр),гоrо пqнад 1000 В (електричного усlirтковання елекIричдих СТаЦruйjДеРе}К.
тип або марка (за наявностi), номер партii, дата виготовлення,

,rехл,tо:rогiчrrого е:rекl,рооб;rалuалlлtя) :

краТна походження, якi виконуються таlабо експлуатуtоться

сц_оrrлуа,t]ацiя },отаткованця напругою пона;l 1000 IL(електричноIЩРJ]5ЦИД
(застосовуються) без отримання вiдповiдного дозволу,

ст:анt{iЙr i мереж, тсхнологi,lноIо еле_!iтрообла/{нання). а саме: __

нцiя 35/10 кВ - 4-у]l - 2 iK. СРСР;
Bai(yyМHl вим i вБзм-35-у1 - ik" Украiнаl ки РВС-35 У1-_5:ць

(найменування виду робiт пiдвищеноi небезпеки

1на: секцlиFI икач ВБЗМ-З5-У1 - 2004 niK. Украi : TDaIl



напруги НОМ-З5-66-У1 - 4 шт.. 2004 piK" Росiя; трансформатори струму ТФЗМ-35Ф-У1 - 6

шт.. 2004 piK" YrcpaiHa: трансформатори стрJдду_рgкцЦцi__ТМЗМ-З5Ф-У1 - 3 шт.. 2004 pirt.

УкраТна: розрядники вентильнi РВО-l0у1 - б шт.. i984 piK. СРСР: трансформатор_цдасних
потреб ТС-40/145/10 Itc - 1 шт." 200З piK. Азербайдrrсан: трансформатор власних потреб
ТСКС-40/145/10-},3 - 1 шт.. 2005 piK" Азербайджан: BaK),}zMHi вймикачi ВР1-10-20/6З0 у2_з
шт.л 2004 piK. УкраiЪа: трансформатори напруги НАМИТ-10-2 УХЛ2 - 2 шт.. 2004 piK. Росiщ
розрядники РВО-l0Н - б шт.. 1984 piK. СРСР: секцiйний вимикач ВР1-10-20/б30 У2 - 1 шт..
2004 piK" Украiна: секцiйний роз'еднувач 10 кВ - 1 шт.. 2004 piK. YKpaiHa: _
- ТП-1 - трансформатори ТМ-1000/10-72У1 - 2 шт." 1984 piK. CPCPI маслянi вимикачi ВМГ-
1З3-II - З шт.. 1984 piK. СРСР: масляний вимикач ВММ-10-400-10У2 - 1 ш,г.. 1984 piK. СРСЦ
трансформатор напр)rги НТМИ 10-00 У3 - 1 шт.. 1982 piK. СРСР: трансформатор напруги
НТМИ 10 - 1 шт.. 19б9 piK" СРСР: розрядники GZ 12.7/2.5 - б шт.. 1984 piK. СРСР:
- ТП-3 - трансформатори ТМЗ 1000/10-84У1 - 2 шт.. 2004 piK. УкраiЪа;

- ТП-4 - транссЬорматори ТМЗ 2500/10/0.4У3 - 2 шт.. 2005 piK. Росiя; BaKyyMHi вимикачi
ВВ/ТЕL-10-12.5/6З0-У2-044 - 2 шт.. 200б piK. Украiна: шафи управлiння ШВВ-2, - 2 шт.. 2006
piK" УкраТна;

- РП-10 кВ NЬ 4 - трансформатори напруги НТМИ 10 - 2 шт.. 200б piK. УкраТна; вакууддц[
вимиrrачi ВВ/ТЕL-10-20/6З0-У2-04 - 7 шт.. 2006 piK. Украiна: обметсувачi перенапруги OI]H-
rl- l 0/l 1 .5/10/l УХЛ2 - б шт.. 2006 piK. УкраТна:

- високовольтнi двигуни Р-1 1 18 кВт - 2 шт.. 2006 piK. Корея;

- кабельнi пlepelKi l0 кВ - 1 1 шт.
220 робочих мiсць" }z тому числi 162 тих. на яких iснче пiдвищений ризиlt виникнення трЕtвп4-

кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм.

] б виробничих пiдроздiлiв
булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi: генеральний директор Паробочий Л.В. пройшов у ДП <Рiвненський ЕТЦ>
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають

навчання i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi. наданн.я домедцчноi
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки;

додомоги потерпiлим. гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення NЪ 1271-38-L9-_дцо:gц9д
наявнiстю слулtби охорони працi, iнструкцiй про проведення навчання та

вiл 22.0З.2019 Jф 38).
iHcTpyKTaTcy з питань охорони працi, експлуатацiйноiдокументацiТ, засобiв iндивiдуалыlого захисту,

Наказом lто пiдприсмству вiд 03 липня 2017 року Jф 186 створена слчжба охорони працi
нормативно-правовоТ та матерiально-технiчноi бази навчально-методиLIного забезltечення)

в особi начальника вiддiл}, охорони працi та екологii Огороднiка С.Ю." який пройшов y_TQB
<Рiвненський навчально-методичний центр> навчання i виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони працi. надання домедичноТ допомоги потерпiлим. гiгiсни працi"

електробезпеки (посвiд
сл}rхсб}, охорони працi та посадова iнстр}rкцiя начальника вiддiлу охорони працi та екологii
затвердrкенi генеральним директором 24 квiтня 2017 року. __
___ _ На пiдпвисмствi ф}rнкцiончq_система управлiння охороною працi. Полоrкення_дtrlg
систеп,!у }rправлiння охороною працi затвердхtене наказом вiд 06 хсовтня 2015 poKv. Сшgренi
вiдпсlвiдrri слутсби i призначенi посадовi особи. якi забезпеч}.ють вирiшення коllкретних
ттиl,ань охопони поапi. затвеDлженi ik посадовi iнстпчкцii.
. Наказом вiд 16 хtовтня 2019 року J\Ъ 257 затвердхсене Положення про порядок
проведення навчання i IIеревiрки знань з питань охорони працi.

Наказом вiд 09 сiчня 2020 року Ng 10 створено комiсiю для перевiрrtи знань з питань

охорони працi у працiвникiв пiдприемства. Голова KoMicii - технiчний директор Кибукевлrч
В.З. та члени KoMiciT: начальник вiддiл}, охорони працi та екологii Огороднiк С.Ю." головний
еt-lергетик Латюк С.А.. начальник електромайстернi Кибукевич А.П." якi в установленому
:цltонодавством порядк)z пройшли навчання i виявили потрiбнi знання законодавчих актiв_з

9_царацд_д ично1

0шqталадц_д]д05.06.2020 Nq 2. вiд 15.0З.20l9 Jф 32).



Голова та члени KoMicii з перевiрки знань з питань охорони працiJ_драцlцtJцдlц
пiдприсмства вiдповiдно до своiх посадових обов'язкiв пройшли навчання i виявили пащФц1
знанrIя кПравил безпечноi експлуатацii електроустановок спожи
експлуатацii електроyстановок споживачiв>. <Правил улаштування електроустановQ]Qц
кПравил експлуатацii елеIстрозахисних засобiв э_9д9]sтр9Фзц9щц
(техrriчний директор Кибукевич В.З. - V
начальник вiддiл), охорони працi та екологiТ огороднiк С.Ю. - IV група до i вище 1000 В.
протокол вiд 05.06.2020. головний енергетик Латюк С.А. - V група до i вище 1000 В.
протоrсол вiд 28,05.2020. нача_пьник електромайстернi Кибукевич А.П. - V гр)zпа до i вище
1000 В. протокол вiд 28.05.2020). _

Головний енергетик Латюк С.А. та начальниtс електромайстернi Кибукевич 4.П.
пройrшли навчання за 40 годинноrо програмою i виявили потрiбнi знання <<ПРаВrtЛ TexHi'lHoj
g]tсплуа,гацiт елеrстроустановок спожи управлiння

Дертсенергонагляд), ]r Рiвненськiй областi (протокол вiд 15.07.2020 NЬ З2l1). ___

__ Наказом вiд 03 жовтня 2019 року Ng 251 призначено вiдповiдальних ооiб за_ОIац

охорони працi по виробничих пiдроздiлах та в цiлому по пiдприемству.
FIаказом вiд 03 жовтня 2019 poK}z Ng 252 призначено особч вiдповiдалья)- за справниЙ

стан i безпечну експл}rатацiю елетрогосподарства пiдприемства.
На пiдприемствi наявна iнстр}zкцiя з охорони працi Jф 6.1. для електромонтера з

peMoHT_.r та обслчгов]rвання електро}rстатк}rвання та iнструкцii з охорони працi пО Bcix ВltДаХ

викон]rваних робiт. ГIерелiк iнстр)rкцiй з охорони працi по електромайстерtлi затвердrItgtlиЙ

наrсазом вiл 01 серпня 2018 року Nq 205.
Працiвники пiдприемства пiд час прийняття на роботу та перiодично проходятL

iHcTp]rrcTuci. навчання i перевiрк}, знань з питань охорони працi вiдповiдно до вимог I{ПАОП
0.00-4,12-05 кТипове положення про порядок проведення навчанtrя i перевiрки знань з пи'д4цД

охорони працi)) та Положенн
охорони працi" загвердженого наказом вiд 16 жовтня 2019 poK}z Ng 257.

На гriдприсмствi вед},ться:
Жчрнал ресстрацiТ вступного iнструктажу з питань охорони прЕLцi:

_ Жчрнали реестрацii iнстрчктажiв з питань охорони працi на робочих мiсцях: _
Журнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi на пiдприемствi:
Ж}rрнал облirсу видачi iнструкцiй з охорони працi на пiдприемствi:
Журнали облiку робiт за нарядами i розпорядrrсеннями:
Жчрнали облiку та зберiгання засобiв захисту.
С в наявностi вся необхiдна експлуатацiйна та паспортна документацiд_ На

електро:установки. що експл}zат:rються на пiдприсмствi. Електроустановки. у яких закiнчйвся

граничний cTpott експлуатацiI. пройшли експертне обстехсення та придатнi до подалцшоi

експлi,атацii (висновки експертизи NЬ 8.56.22130.19" Nb 46.56.22130.19" NЬ 47.56.22130.19).:__
Працiвники пiдприемства проходят

rrерiодичнi медичн

- 
Персона:ц пiДпЕrисмства повнiстю забезпечений засобами iнДивiДУальl'tого за;чисТУ

Ыдповiдно до вимог НПДОП 0.00-7.17-18 кМiнiмальrri вимоги безпеки i охорони здtо,рОв'Д

при використаннi працiвниками засобiв iндивiдуальноr,о захисту на робочомУ П4]ýДЦ

(костюмами. черевиками. рукавицями. к}rртками }rтепленими'). Електротехнiчtli ПРД_ЦlЕЦЦt.tц

забезпечеtli BciMa необхiдними електрозахисними засобами та поясами запобiхtниццл-_дцi

rtройшt.llи випроб:rвання в ДП <Рiвненський ЕТЦ>. а також захисними касками. На КО?rlДОГО

працiвника заЪеденi особистi картки облiк]л спецiального оцягу. сrrецiального взУття та ilЛlrИХ

зассlбiв iндивiдуального захисту.

ý?z
О Гlgt аtлл

2а

Л.В. Паробочий

Ynpr"ni"", ,Держпрашi у PiBHeHcbKifi областi
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flекларацiя заресстрована
територiальному органi Щертспрацi <

ОбЛiк1, суб,скт,iв господt}рк])]аIliI}ту журrrалi
)) 20 р. Nь

1. Фiзична особа _ пiдприемець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку персонаrtьних да!tI4х з i\le,T,oto

примiтки: забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виI(онання робiт пiдвищеrrот неб9зпекt,t

та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезгlеки.

2. Ресстрашiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними сlсобами,

якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийнятгя та повiдомили про це

вiдповiдному органу дерrкавноТ податковоi служби i мають вiдмiткУ в паспоРтi,

{Щоdаmок 8 в реdакцii Посmановu КМ М 48 Bid 07,02.2018}


