
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

1. Відомості про роботодавця 
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області (далі-АРЗ СП). м. Чернівці, вул. 
Авангардна.7: код ЄДРПОУ 37978278 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
Начальник АРЗ СП,- Федорчак Олександр Васильович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 
Телефон: Г0372) 54-74-40. факс: (0372) 54-25-30. е-таіі: аг25Р@су.(І5П8.еоу.иа 

• номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 
в місцях проведення рятувальних та відновлювальних робіт, які виникли внаслідок аварій, 

надзвичайної ситуації та катастроф на промислових об'єктах усіх галузей народного господарства і 
надання допомоги населенню в м.Чернівці і Чернівецькій області та роботи, що виконуються по 
місцю дислокації підрозділів для забезпечення виконання завдань за призначенням, які стоять перед 
АРЗ СП ___ • 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки) 

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

ПАТ «НАСК «ОРАНТА»: поліс №АО/6658Р29 від 19.08.2019 року, поліс №АР/6658030 від 
19.0.2019 року, поліс №АО/7021474 від 24.02.2020 року 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видані) 
3. Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці. 

На момент подання декларації аудит не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я. Федорчак Олександр Васильович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи \або фізичної особи — підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони пращ та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

Технологічні транспортні засоби: 
1. Кран стріловий, гідравлічний, повноповоротний, на шасі автомобільного типу, марка іфана -

«200МІЛ00№>, модель крана - 2ТС350Н552, вантажопідйомність 35 т, 2019 року випуску, Китай 
2. Кран стріловий, гідравлічний, на шасі автомобільного типу, марка крана - КС-2573-1, 

вантажопідйомність - 6,3 т, 1989 року випуску, Іваново. 
3. Підйомник автомобільний, гідравлічний, повноповоротний, двоколінчатий, марка - ВС-22-01, 

1979 року випуску, Херсон 
Вантажопідіймальні механізми (пристрої): 
4. Таль електрична, канатна, тип «Т>>, пересувна, модель ТІ0612, вантажопідйомність 5т, 1987 

року випуску, Болгарія 
5. Таль електрична, канатна, пересувна, модель ТЕ320-51120, вантажопідйомність 3,2 т, 1983 

року випуску, Барнаул 
Посудини, що працюють під тиском: 
6. Компресор кисневий, стаціонарний, дожимаючий, марка - КД-8, максимальний робочий тиск 

25МПа, 1996 року випуску, Донецьк | чернівецька міська рада 
ЦЕНТР НАДАННЯ 
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7. Компресор переносний, марка - Ь^-ІООЕ, максимальний робочий тиск 27 МПа, 1995 року 
випуску, Німеччина _ 

(найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

4. Інші відомості: 
4.1. Відомості про працівників: 
В АРЗ СП - 72 працівника, із них виконують роботи підвищеної небезпеки - 27 чоловік, які 

пройшли навчання 3 охорони праці. 
4.2. Відомості щодо осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів 

підвищеної небезпеки та обладнання АРЗ СП. 
Наказом від 02.01.2020 року №2 в АРЗ СП призначено: 
відповідальний по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією автопідйомника «ВС-2201», 

крана стрілового автомобільного «КС-2573-1» та крана стрілового самохідного «200МІЛ0СЖ», що 
є на озброєнні групи ліквідації наслідків аварії частини спеціальних та аварійно-рятувальних робіт 
— Загура Олег Васильович, перший заступник начальника АРЗ СП; > 

відповідальний за утримання в справному стані автопідйомника «ВС-2201», крана стрілового 
автомобільного «КС-2573-1» та крана стрілового самохідного «200МІЛ00М» та за безпечне 
проведення ними робіт — Гусонька Михайло Вікторович, начальник частини спеціальних та 
аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП; 

відповідальний по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією електроталей «ТЕ-320-51120» 
та «Т 10612» Загура Олег Васильович, перший заступник начальника АРЗ СП; 

відповідальний за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію талей: 
«ТЕ-320-51120» та «Т 10612» — Благун Василь Юрійович, начальник групи автотранспортного 

забезпечення та ремонту техніки; 
електричної: на 1 тону, встановлену на складі матеріально-технічного забезпечення — Черський 

Віталій Михайлович, завідувач складу відділення матеріально-технічного забезпечення групи 
матеріально-технічного забезпечена та обслуговування АРЗ СП; 

відповідальні "за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском: 
в частині спеціальних та аварійно-рятувальних робіт - Гусонька Михайло Вікторович, начальник 

частини спеціальних та аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП; 
в групі водолазних робіт - Житарюк Володимир Володимирович, начальник групи водолазних 

робіт; 
в групі гірничорятувальних (аваріщю-рятувальних) робіт - Ільніцький Олег Іванович, начальник 

групи гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; 
відповідальний за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових 

установок і мербж та за здійснення технічного опосвідчення, забезпечення справного стану і 
постійного контролю за безпечною експлуатацією котлів на твердому паливі в АРЗ СП - Липнюк 
Валерій Васильович, начальник групи матеріально-технічного забезпечення обслуговування; 

відповідальний за виконання функцій служби охорони праці в частині спеціальних та аварійно-
рятувальних робіт - Гусонька Михайло Вікторович, начальник частини спеціальних та аварійно-
рятувальнйх робіт АРЗ СП; 

відповідальний за електрогосподарство АРЗ СП — Загура Олег Васильович, перший заступник 
начальника АРЗ СП. 

Наказом від 02.01.2020 року №1 призначено відповідальних за пожежну безпеку - керівники 
структурних підрозділів. 

4.3. Інформація щодо служби охорони праці АРЗ СП та її діяльність. 
Відповідно до наказу АРЗ СП від 25.07.2014 року №122 створено службу охорони праці. 

Начальник служби охорони праці АРЗ СП — Трохановський Олег Іванович. 
В АРЗ СП відпрацьовано Систему управління охороною праці, затверджену наказом АРЗ СП 

від 05.12.2018 року №227. 



Зокрема СУОП опрацьовано інструкцію про порядок виконання в АРЗ СП робіт підвищеної 
небезпеки; положення про порядок забезпечення особового складу та працівників спеціальним 
одягом, засобами індивідуального захисту та спорядженням і рекомендації щодо їх застосування; 
положення про особу по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та положення про осіб відповідальних за: 
утримання в справному стані і за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, 
машинами та мобільними підйомниками; виконання функцій служби охорони праці; 
електрогосподарство; справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском та пожежну 
безпеку. 

4.4. Інформація про наявність інструкцій з охорони праці 
Для забезпечення безпечного виконання поставлених перед структурними підрозділами завдань в 

АРЗ СП розроблено, зареєстровано та введено в дію 85 інструкцій з охорони праці по професіям та 
видам робіт, зокрема: 

- №1 - заходи пожежної безпеки в пожежно-рятувальному підрозділі; 
- №4 - при роботі з компресорними установками; 
- №5 - при роботі з електрифікованим інструментом; 
-№10-при роботі з вантажопідіймальним механізмом; ? 
- № 12 - для водіїв пожежних та вантажних автомобілів; 
- №31 - під час виконання робіт на висоті; 
-№36-під час вантажно - розвантажувальних робіт; 
- №39 - при експлуатації балонів; 
- №42 - для машиніста крана автомобільного; 
- №43 - для машиніста (водія) автомобільного гідравлічного підйомника; 
- №44 - під час виконання робіт з підйомників; 
- №45 - для стропальника; 
- №62 - під час експлуатації системи опалення; 
- №69 - для осіб (операторів), що обслуговують котли на твердому паливі; 

- №74 - під час наповнення повітрям малолітражних балонів водолазних дихальних апаратів з 
відкритою схемою дихання; * 

- №75 - під час наповнення малолітражних балонів стисненим киснем; 
- №84 - для машиніста крана автомобільного стрілового марки «200МІЛСЖ». 
4.5. Інформація про навчання з питань охорони праці 
Відповідно до наказу від 02.01.2020 року №2 в АРЗ СП створена комісія з перевірки знань з 

питань охорони праці. Відпрацьовано та затверджено питання для перевірки знань у працівників по 
професіям, напрямкам та видам'робіт.~ 

Посадові особи та особи, відповідальні за вирішення конкретних питань з охорони праці 
структурних підрозділів проходять відповідно до Типового положення про порядок навчання і 
перевірки знань'з питань охорони праці один раз на три роки навчання у Чернівецькому НКК 
навчання. 

4.6. Інформація щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. 
Працівники структурних підрозділів забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 

захисту відповідно до норм належності. 
Зокрема в наявності: 
1. Загальновійськові захисні комплекти (плащ, чоботи, рукавиці) - 72 штуки. 
2. Протигази - 72 штуки. 
3. Респіратори - 26 штук. 
4. Гідрокостюми водолазні - 17 штук. 
5. Захисне спорядження рятувальника - 26 комплектів 
4.7. Інформація про будівлі та споруди 
Наявні в АРЗ СП будівлі та споруди відповідають іх призначенню та забезпечують необхідні 

умови для виконання працівниками покладених перед ними завдань. 
В АРЗ СП в наявності: 



1. Будівлі адміністративного призначення - 3. 
2. Будівлі виробничого призначення - 5. 
3. Навчальні корпуси - 3. 
4. База ГДЗС - 1. 
5. Гаражі для зберігання та обслуговування техніки - 4. 
6. Басейн для проведення тренувальних спусків -1. 
4.8. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення 
В АРЗ СП є кабінет охорони праці, який оснащений наглядними та навчально-методичними 

матеріалами: настінні плакати, буклети та брошури. В структурних підрозділах є стенди з охорони 
праці, які періодично оновлюються. 

Частина забезпечена необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці, а саме: 
Конституція України; 
Закон України Шро охорону праці»; 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві (ПКМУ від 17.04.2019 р. №337); * 
Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держпраці України від 

15.11.04 №255; 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05); 
Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98); 
Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 

діють на підприємстві (ДНАОП 0.00-8.03-93); 
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07); 
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, 

затверджені наказом МНС від 25.01.2012 р. №67; 
Перелік заходів та засобів з охорони праці, затверджений ПКМУ від 27.06.2003 р. №994; 
Правила пожежної безпеки в Уіфаїні (НАПБ А.01.001-2014); 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); 
Довідник стропальника, довідкове видання 2002 р; 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 

0.00-1.81-18); > ' 
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені Мінпалива та 

енергетики України від 14.02.2007 року №71; 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП0.00-4.01-08); 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).; 

м МНС 



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці. 

« 08 » 202 О року , - - № ЯР-
ГГІ • 1 ' • 

ПрИМІТКИ: . • і; г;, .: 
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. і .ч : .у 1 

2. Реєстраційний номер облікової картки платнійка податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомиш про це відповідному органу державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті.". 


