
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці 
Відомості про роботодавця 

Найменування юридичної особи: ДП «Ремонтна майстерня»
Місцезнаходження юридичної особи: 33018,м.Рівне,вул. Курчатова, 18а.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 24173194
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Мельникович Валентин Іванович 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:('0362)62-97-85, mtmrm@ukr.net 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ СК
«Арсенал»,договір № 78/32 від 15.05.2017p.no 15.05.2018р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Мельникович Валентин Іванович - директор цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Зварювальні (електрозварювальні) роботи, що виконуються без отримання відповідного 
дозволу
Кількість робочих місць -  2 електрозварювальники 
Під час роботи використовується:

- зварювальне обладнання типу:
- Зварювальний напівавтомат ПДГ-215, інв. №2, зав. №2153803 (виробництва Україна),
- Зварювальний випрямляч ВД 301 інв. №1, (виробництва Україна),
- Зварювальний апарат ARC -200 інв. №3, інверторного типу (виробництва Китай),
Які пройшли перевірку на опір ізоляції (протоколи № 339,338,340) проведено 
електротехнічною лабораторією 1111АСП «Інформ Сервіс Експрес»

Інші відомості:
В ДП «Ремонтна майстерня» наказом № 1-ОП від 03.01.2018р. створена служба 

охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Сіранчука М.О. Наказом № 2 від 22.05.2017р. затверджено положення про службу охорони 
праці, положення про систему управління охороною праці на підприємстві, положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту.
Інформація про інструкції:

В ДП «Ремонтна майстерня» розроблені та затверджені наказом № 3-ОП від 
23.05.2017р інструкції відповідальних осіб:
- особи відповідальної за безпечну експлуатацію та справний технічний стан 

електрозварювального обладнання;
- особи відповідальної за електрогосподарство.
1. На підприємстві наказом № 3-ОП від 23.05.2017р. затверджено інструкцію з охорони 

праці № 12 для електрозварювальника ручного зварювання, інструкція з охорони праці 
№ 22 під час виконання робіт ручним електроінструментом, інструкція з охорони праці 
№ 23 під час робіт ручними інструментом та пристроями.

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та інструктажів на 
робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з 
охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку, перевірки та 
випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та 
переносних світильників.
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Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
В ДП «Ремонтна майстерня» згідно наказу № 5-ОП від 10.01.2018р. працівники які 

допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку знань 
безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, які затверджені наказом № 5-ОП від 10.01.2018р.

На підприємстві згідно наказу № 7 від 10.01.2018р. призначено особу відповідальну 
за справний технічний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання та 
електрогосподарства Янчишина Анатолія Васильовича -  інженера із впровадження нової 
техніки. Відповідно до наказу за № 5-ОП від 10.01.2018р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -  директор -  Мельникович В. І.
Члени комісії:
- Інженер з охорони праці - Сіранчук М.О.
- Інженер із впровадження нової техніки - Янчииіин A.B.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - директор Мельникович Валентин Іванович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 313-10-18 від 02.02.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, №
313-10/а-18 від 29.01.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями № 313-10/6-18 від 02.02.2018р.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Сіранчук Микола Олексійович, перевірка знань з охорони 

праці, посвідчення № 320-10-18 від 02.02.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 3320-10/а- 
18 від 29.01.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями № 320-10/6-18 від 02.02.2018р.

Інженер із впровадження нової техніки Янчишин Анатолій Васильович, перевірка 
знань з охорони праці, посвідчення № 326-10-18 від 02.02.2018р. виданий Рівненським 
ЕТЦ, посвідчення № 326-10/а-18 від 29.01.2018р. IV група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 326-10/6-18 від 
02.02.2018р.

Електрозварювальники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли 
навчання з питань охорони праці (Протокол № 4 від 11.01.2018року) мають відповідну 
кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні. 
Забезпечення засобами індивідуального захисту:

В ДП «Ремонтна майстерня» електрозварювальники, які працюють на роботах з 
підвищеною небезпекою, згідно наказу № 9 від 10.01.2018р. забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям (костюм брезентовий, черевики шкіряні) та засобами індивідуального 
захисту (каска, щиток захисний ,рукавиці-краги) відповідно до особистих карток обліку 
та «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
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Управління Д ерж праці у Рівненській області і

Мельникович В.І.
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