
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань 
охорони праці

Відомості про роботодавця: Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне 
управління автомобільних доріг в особі начальника Климука Віктора Яковича, 33027, 
Рівненська область, місто Рівне , вул.Д.Галицького, будинок 25, код ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний код): 13974620,розрахунковий рахунок 26008050991900 в AT 
“УкрСиббанк”, індивідуальний податковий номер 139746217164, виданий Державною 
податковою адміністрацією м.Рівне 15 лютого 2001 року КВЕД: 8219 інші види діяльності із 
прибирання; 42.11 Будівництво доріг та автострад, телефон/ факс 63-51-65, RSHEU@ukr. net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки — місто Рівне.
На Комунальному Рівненському шляхово-експлуатаційному управлінні 

автомобільних доріг об”єкти підвищеної небезпеки відсутні.
На Комунальному Рівненському шляхово-експлуатаційному управлінні 

автомобільних доріг проведена експертиза стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб”єкта господарювання.Висновки експертизи: № 56.04.10.169.17 від 8 серпня 
2017р., №56.04.20.19.18 від 26 січня 2018р.ДП “Рівненський ЕТЦ” на роботи в колодязях, 
колекторах,траншеях, посудини під тиском понад 0.05 Мпа.

На підприємстві експлуатуються будівлі: адмінприміщення, приміщення ремонтно- 
механічної майстерні, приміщення гаражів, побутових кімнат, охорони.

Висновок експертизи про відповідність технічного стану будівлі вимогам безпечної та 
надійної експлуатації № 07.17.56-81.29 від 12 липня 2017р. ДП “Рівненський ЕТЦ”.

Я, Климук Віктор Якович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:роботи. що виконуються на висоті понад 1.3 
метри.

Кількість робочих,місць -22, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм — 4.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 258 

від 26.09.2016р. покладено на інженера з охорони праці Любунь Любов Еригорівну, яка 
пройшла навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до цього посвідчення № 291-10-17 від 09.02.2017р.; “Правил з охорони праці 
під час виконання робіт на висоті” посвідчення № 291-10/6-17 від 06.02.2017р.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 117 від 05.04.2017р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 258 від 26.09.2016р. затверджені та введені в дію “Положення про службу 
охорони праці”, “Положення про систему управління охороною праці”, “Положення про 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці”.

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві”; Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичного огляду 
такелажних засобів; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Наказом № 34 від 02.02.2018р. створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці в складі:

Еолова комісії- Климук В.Я. (посвідчення № 620-21-17 від 02.03.2017р. Державної



служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку знаень Закону України “Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 620-21/6-17 від 
27.02.17р. про перевірку знань “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”)

Члени комісії — інженер з ОП Любунь Л.Г. (посвідчення № 291-1017 від 09.02.17р. 
Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 
291-10/6-17 від 06.02.2017р. “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”); 
Куцюк Г.В. - начальник служби по виробництву будматеріалів, уповноважений по ОП від 
трудового колективу (посвідчення № 619-21-17 від 02.03.17р. акону Україги “Про охорону 
праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 619-21/6-17 від 27.02.17р. 
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено 
начальника ремонтно-механічної майстерні Кондратюка Миколу Васильовича (посвідчення 
№ 429-14-17 від 14.02.17р. “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”), 
відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
призначено Куцюка Г.В. - начальника служби по виробництву будматеріалів.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси 
запобіжний, фали рятувальні стрічкові, паски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні 
і фали рятувальні пройшли випробування в лабораторії Державного підприємства РЕТЦ 
(протокол № 473 від 8.02.18р.) Всі засоби захисту зареєстровані в “Журналі обліку та огляду 
такелажних засобів, механізмів та пристроїв”.

Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, згідно протоколу № 15 від 31.03.2017р.

Запис про проведення інструктажів робиться в “Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці”.

Працівники забезпечені в повному об”єкті нормативно-правовими актами з охорони
праці.

РівненськотеШЕУ автомобільних доріг Климук В .Я.

територіальному органі Держпраці
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб”єктів господарювання у 
>ріальному органі Держпраці ________________ 20_____ р. №_______


