
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:зварювальні роботи; зберігання балонів із 
стисненим,зрідженим газом.

Кількість робочих,місць -22, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм —  2.

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 будови і 
безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском”. НА, що встановлюють вимоги до 
балонів, посвідчення № 291-10/в-17 від 09.02.2017р.

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”, “Положення проведення медоглядів 
працівників певних категорій”, "Положення про порядок забезпечення працівників 
підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, 
“Положення про порядок-видачі та оформлення наряд-допусків”.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 117 від 05.04.2017р. 
інструкції з ОП: для електрогазозварника; електрогазозварника ручного зварювання; при 
різанні і зварюванні металу пропан-бутановими сумішами; під час перевезення, 
приймання,зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами*під час 
експлуатації балонів.



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 обліку та зберігання 
засобів захисту; Журнал випробування рукавів для газового зварювання та різання; Журнал 
обліку балонів.

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

Голова комісії- Климук В.Я. начальник РШЕУ (посвідчення № 620-21-17 від 
02.03.2017р. Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку 
знань Закону України '‘Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення № 620-21/в-17 від 02.03.17р. “Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин,що працюють під тиском”, НА, що встановлюють вимоги до балонів, посвідчення 
№ 620-21/6-17 від 27.02.2017р. “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, посвідчення № 834-27-14 з електробезпеки в електроустановках напругою до 
1000В від 11.03.2014р. Пройшов чергову перевірку знань по правилах ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, 
ПЕЕЗ з присвоєенням ІУ групи допуску до 1000В 27.02.2017р.

Члени комісії —  інженер з ОП Любунь Л.Е. (посвідчення № 291-1017 від 09.02.17р. 
Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону 
України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього; посвідчення 
№ 291-10/в-17 “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, 
НА, що встановлюють вимоги до балонів; посвідчення № 291-10/6-17 від 
06.02.2017р.’’Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”; 
посвідчення № 1193-21а з електробезпеки в електроустановках напругою до 1000В, як 
інспектувальна особа від 22.05.2006р. Пройшла чергову перевірку знань по правилах ПБЕЕС, 
ПТЕЕС. ПУЕ, ПЕЕЗ із присвоєнням ІУ групи допуску до 1000В 06.02.2017р.

Куцюк Е.В. - начальник служби по виробництву будматеріалів, уповноважений по ОП 
від трудового колективу (посвідчення № 619-21-17 від 02.03.17р. Державної служби України 
з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 619-21/в-17 від 02.03.17р.Правил будови 
і безпечної ексеплуатації посудин, що працюють під тиском”. НА, що встановлюють вимоги 
до балонів; посвідчення № 619-21/6-17 від 27.02.17р. “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, посвідчення № 619-21/в-17 з електробезпеки в 
електроустановках напругою до 1000В від 27.02.2017р. Пройшов чергову перевірку знань по 
правилах ПБЕЕС, ПТЕЕС; ПУЕ; ПЕЕЗ з присвоєнням ІУ групи допуску до 1000В 
27.02.2017р.

Відповідальним за: безпечне виконання зварювальних робіт,'збереження, справний 
технічний стан та безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання наказом № 189 
від 22.05.2017р. призначений начальник РММ Кондратюк М.В., посвідчення № 429-14-17 від 
14.02.17р. “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, 
посвідчення № 902-34-17 від 17.03.17р. “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском”, НА, що встановлюють вимоги до балонів; посвідчення № 340-11-17 з 
електробезпеки в електроустановках напругою до 1000В від 08.02.2017р.. Пройшов чергову 
перевірку знань по правилах ПБЕЕС, ПТЕЕС; ПУЕ; ПЕЕЗ з присвоєнням ІУ групи допуску 
до 1000В 12.05.2017р.

Є в наявності посадова інструкція відповідального за “Безпечне виконання 
зварювальних робіт, збереження, справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
електрогазозварювального обладнання” Наказ № 207 від 30.05.17р.

Зварювальні роботи виконують два зварники:Павлов Ю.В., Квасик О.В., наказ про 
допуск до роботи на зварювальному обладнанні № 15 від 15.01.2018р.

Павлов Ю.В. -диплом № 97004179 від 1997 р. СПТУ-38 по професії 
“Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, 
контролер зварювальних робіт”. Пройшов навчання і чергову перевірку знань -протокол № 25



від 05.03.2018р. по інструкціях з охорони праці, навчання і перевірка знань 05.03.2018р. по 
правилах ПБЕЕС. ПТЕЕС; ПУЕ; ПЕЕС з присвоєнням П групи з електробезпеки до 1000В.

Квасик О.В. -довідка № 3303 від 27.10.2009р. видана технічним коледжем про те, що 
він навчався в Рівненському СПТУ-38 з 01.11.89р. по 12.05.90р. за професією 
електрогазозварник третього розряду Пройшов навчання і чергову перевірку знань — 
протокол № 25 від 05.03.18р. по інструкціях з охорони праці, навчання і перевірка знань 
05.03.2018р. по правилах ПБЕЕС, ПТЕЕС; ПУЕ; ПЕЕС з присвоєнням П групи з 
електробезпеки до 1000В.

Відповідальним за електрогосподарство підприємства наказом № 60 від 21.02.2018р. 
призначений головний інженер Б.М.Коваль, посвідчення № 4969-166-16 від 14.12.2016р. 
Пройшов чергову перевірку знань по електробезпеці 25.01.2018р. Ерупа допуску У до і вище

Зварювальні роботи проводяться зварювальними апаратами: ВД-301, ’\\АОТ-220. 
ОС-ЛЧ СВ, Дніпро-М. Обладнання пройшло випробування підвищеною напругою і опору 
ізоляції. Протокол № ПВ-166/18, № 165/18 від 08.02.2018р. випробувальної електротехнічної 
лабораторії ДП “Рівненський ЕТЦ”. Обладнання придатне до роботи. Також для 
зварювальних робіт використовується: заводський електродотримач, рукав напірний для 
зварювання та різання металів Ш9-2.0-ХЛ ГОСТ 9356-75.

Балони з кисненм —  2шт. і пропан-бутаном — 1шт. зберігаються на території 
підприємства за адресою: м.Рівне,вул.Д.Еалицького, 25 на відкритому повітрі, в металевих 
шафах в вертикальному положенні, окремо кисневі і пропан-бутановий з насадженими 
башмаками. Металеві шафи на підножках з отворами внизу металевих полотен для штучної 
вентиляції. На дверях шафи для кисневих балонів напис-маслонебезпечно, на дверях шафи 
для пропан-бутанового балона напис-пропан.Балони захищені від атмосферних опадів і 
сонячних променів. Поблизу місця зберігання балонів відсутні житлові приміщення, горючі 
гази, рідини,матеріали, обладнання. Для переміщення балонів по території підприємства є в 
наявності металевий возик. Також в наявності є дерев’яна рама із гніздами. Балони кисневі 
типу 40-150 Л ГОСТ 94973, рік виготовлення-1979, 1985, балон із пропан-бутаном типу 
ЗК ТОСТ 15860-84, рік виготовлення —  2015.

Наповнення балонів із киснем у ФОП Сидорова О.В. договір № 14 від 12.06.2017р., 
наповнення балонів з пропан-бутаном в ДП “Пропан” договір № 480 від 12.06.2017р.

Електрогазозварники забезпечені спецодягом, спецвзуттям 313 згідно норм. Пройшли 
періодичний медичний огляд і допущені до виконання робіт за професією. Довідки від 
04.12.2017р., 02.11.2017р.

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

Працівники забезпечені в повному об”є.'мі нормативно-правовими актами з охорони

1000 В.

ініціали,прізвищ е

В.Я.Климук

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб”єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці 2018 р. №

( Управління Держпраці у Рівненській області
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