
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці 
Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: Приватне підприємство «Ретра-ЗМ»
Місцезнаходження юридичної особи: 33024, м. Рівне, вул. Старицького, буд. 45.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 3656365. ’
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Клочанов Микола Григорович

Номер телефону, адреса електронної пошти: (03622) 5-60-38, retra@retra.com.ua 
інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
зідшкодуванн наслідків можливої шкоди -  не укладався.

Зварювальні роботи проводяться за адресою: м.Різне, вул.Київська 92.
Я, Клочанов Микола Григорович -  в.о. директора, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Зварювальні (електрогазозварюїзальні) роботи що виконуються на підставі дозволу №189.13.56 
виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненській області 20 серпня 2013 
року.
Зберігання балонів із стисненим газом 
Підчас роботи використовується:
- зварювальне обладнання типу:
- випрямлювач ВД-306С1 (7 шт.), інв. № 392, 403, 404, 598, 599, 635, 636 виробництво Україна;
- випрямлювач зварювальний (2 шт.) «Патон» ВД-400СГД, інв. №818, 893 виробництво Україна;
- випрямлювач зварювальний 2X1 400, інв. № 781 виробництво Україна;
- зварювальний апарат ТБї- 3500, інв. № 865 виробництво Україна;
- зварювальний апарат УагіоЗіаг 3100 С/Г/2К 400\/ (3 шт.), інв. № 783, 784, 805 виробництво Україна;
- напівавтомат зварювальний ПДГ--351 (9 шт.), інв. №402, 412, 424, 425, 637, 650, 664, 698, 393 
виробництво Україна.
- напівавтомат зварювальний УагіоБіаг (2 шт), інв. № 466, 468 виробництво Україна; 

напівавтомат зварювальний «Патон» ПС-350, інв. № 836 вирбництво Україна;
- напівавтомат зварювальний ПДГ-315 «Буран» (2 шт), інв. № 504, 638 виробництво Україна.

Балони зберігаються в спеціально облаштованому місці згідно вимог ОП по вул. Київській 92. 
Відповідальність за зберігання балонів із стиснутим газом покладено на майстра Кондратюка 
В.І.( наказ N9 20/1 від 14.03.2017 року). Посвідчення N9 2874-102в-16 від 08.09.2016 р. 
інші відомості:
На ПП «Ретра-ЗМ» наказом №31/1 від 15 серпня 2016 року функції служби охорони праці покладено 
на інженера з охорони праці Білого В.С.

На підприємстві затверджено положення про службу охорони праці, положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань 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:
На ПП «Ретра-ЗМ» розроблені та затверджені інструкції 03.08.2015р. інструкції для відповідальних 
осіб:
-• особи відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, 
електрозварювального, газополум'яного господарства;
- особи відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском і 
балонів з ЗВГ та киснем;
- особи відповідальної по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин що працюють під 
тиском, балонів з ЗВГ та киснем;
- особи відповідальної по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо-підіймальних 
кранів;
- особи відповідальної за справний технічний стан вантажо-підіймальних кранів;
- особи відповідальної за безпечне переміщення вантажів вантажо-підіймальними кранами;
- особи відповідальної за випробовування та обслуговування водогрійних котлів;
- особи відповідальної за автогосподарство;
- особи відповідальної за справний стан та збереження електроінструменту;
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці для елктрогазозварювальника 
№ 9, для електрогазозварювальника ручного зварювання № 10, інструкція під час роботи з ручним 
електроінструментом та пристроями №17, під час експлуатації балонів № 18, інструкція для 
елктромонтера № 13, інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин що працюють 
під тиском № 28, інструкція під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів з 
стиснутими і зрідженими газами № 36.Інструкція для оператора плазморізника на плазмовому 
устаткуванні № 43.

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 ЗІЗ, журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників. 
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

ПП «Ретра-ЗМ» згідно наказу № від 02.01.2018 р. працівники які допускаються до заявленого 
виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи. Розроблені 
програми та плани проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві згідно наказу № від 02.01.2018 р. призначено особу відповідальну за справний 
технічний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання Кондратюка В.і.
Відповідно до наказу № 52 від 03.10.2016 р. створена постійно діюча комісія по перевірці знань з 
питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії- Клочанова Анна Миколаївна 
Члени комісії:
- інженер з охорони праці- Білий В.С.;
- Майстер виробництва- Кондратюк В.і;
- Енергетик- Лотоцький О.В.;
Члени комісії пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань з охорони праці та 
мають відповідні посвідчення.
Голова комісії- Клочанова Анна Миколаївна, (посвідчення № 2876-102-16 згідно протоколу № 102 
від 03.09.2016 р., група електробезпеки Ні);
Члени комісії:
інженер з охорони праці Білий В.С. (посвідчення № 3212-118-16 згідно протоколу № 113 від



29.09.2016 р., група електробезпеки IV);
Майстер виробництва Кондратюк В. і. (посвідчення № 2874-102-16 згідно протоколу № 102 від
08.09.2016 р,);
Енергетик Лстоцький О.В. (посвідчення № 0231 згідно протоколу № 11 від 29.12.2014 р., група з
електробезпеки У);
Електрозварювальним, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання з питань 
охорони праці (протокол № 31 згідно наказу № 104/2 від 02.01.2018 р.).
Забезпечені спецодягом, спец взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до особистих 
карток обліку та («Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Згідно нормативно-правових та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці в Рівненській області

--------
Клочанов М.Г.

(підпис)

,< » 20__р. №. Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО


