
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., ДП “Рівненський ЕТЦ” 
на роботи в колодязях, колекторах,траншеях; № 56.04.20.19.18 від 26 січня 2018р.
ДП “Рівненський ЕТЦ” на посудини під тиском понад 0.05 Мпа; № 56.04.26.132.18 від 31 
травня 2018р. ДП “Рівненський ЕТЦ” на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин; 
№ 56.04.30.88.18 від 5 квітня 2018р. ДП “Рівненський ЕТЦ” на устаткування напругою понад 
1000В (АБЗ), № 56.04.31.66.18 від 28 березня 2018р. ДП “Рівненський ЕТЦ” на 
газополум”яні роботи.

Відповідно на основі висновків експертизи видані ДП “Рівненським ЕТЦ” дозвола: 
-дозвіл № 170.17.56 від 17.08.2017р. на виконання газонебезпечних робіт: робіте 

колодязях, колекторах, траншеях;
-дозвіл № 040.18.56 від 07.02.2018р. на експлуатацію посудин під тиском;
-дозвіл № 073.18.56 від 03.04.2018р. на виконання газополум”яних робіт;
-дозвіл № 088.18.56 від 26.04.2018р. на експлуатацію — устаткування напругою понад 

1000В (АБЗ);
-дозвіл № 122.18.56 від 11.06.2018р. на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і 

машин.
Висновок експертизи про відповідність технічного стану будівлі вимогам безпечної та 

надійної експлуатації № 07.17.56-81.29 від 12.07.17р. 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: технологічні транспортні засоби.

Кількість робочих,місць -34, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм — 34.

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 Григорівну, 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 охорони праці на автомобільному транспорті” посвідчення № 1689-114-17
від 15.05.17р. “Правил ОП під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг”. 

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 № 224а від 11.06.2018 р. 
інструкції з ОП для:

-  тракториста;
-  машиніста автогрейдера;
-  машиніста котка, машиніста екскаватора;
-  машиніста укладача асфальтобетону;
-  машиніста бульдозера.
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 видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
- журнал механіка;
- журнал передрейсового медичного огляду водіїв і трактористів.
Наказом № 34 від 02.02.2018р. створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з 

питань охорони праці в складі:
Г олова ком ісії- 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/г-17 від 02.03.17р.“Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті”; посвідчення № 1688-114-17 від 15.05.2017р. “Правил ОП під час будівництва 
ремонту та утримання автомобільних доріг”; посвідчення № 620-21/к-17 від 26.02.2018р. 
“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”.

Ч лени к о м іс ії— Любунь Л.Е.- інженер з ОП (посвідчення № 291-10-17 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/г-17 від 09.02.17р.“Правил охорони праці на автомобільному транспорті”; 
посвідчення № 1689-114-17 від 15.05.17р. “Правил охорони праці під час будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг”.

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/г-17 від 02.03.17р.” Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті”, посвідчення № 1690-114-17 від 15.05.17р.
“Правил ОП під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг”; посвідчення 

№ 619-21/к-17 від 26.02.18р.“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”.

Наказом № 192 від 22.05.18р. Комуналього Рівненського ШЕУ автодоріг головний 
механік Еолубнюк А.Р. призначений відповідальним за:

-справність техніки і експлуатацію КТЗ;
- організацію робіт по забезпеченню транспортного процесу на підприємстві.
Еолубнюк А.Р. пройшов навчання і перевірку знань по “Правилах ОП на

автомобільному транспорті”, “Правила експлуатації колісних транспортних засобів” - 
протокол № 4 від 22.12.17р.

При виїзді на лінію технологічний транспорт перевіряється на справність двома 
механіками по випуску автотранспорту:Рабченюком Д.О., Лисанцем О.В., які пройшли 
навчання в транспортному навчальному центрі і отримали посвідчення за програмою



“Контроль за технічним станом колісних транспортних засобів”.
Рабченюк Д.О. - свідоцтво № 1817006 від 10.11.17р.
Лисанець О.В. свідоцтво № 1817005 від 10.11.17р.
Перед виїздом на лінію працівники проходять передрейсовий медичний огляд. 

Працюють два фельдшері: Момотюк М.А., Пальчевська Н.А., які пройшли навчання в ДП 
“Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій” МОЗ 
України і отримали свідоцтва від 27.10.17р. на право проведення передрейсових медоглядів 
водіїв, транспортних засобів.

На Комунальному Рівненському ШЕУ автодоріг працюють такі технологічні 
транспортні засоби:

автогрейдери SDLG G 9165 р\н 41511 ВК, рік випуску 2017, дата

асфальтоукладчики

реєстрації 11.12.2017р.
ГС-10.01 р\н 10387 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 13.02.2008р.
ГС-14.02 р\н Т00531 ВК, рік випуску 2013, 
дата реєстрації 10.10.2013р.
ДЗ-122А, р\н34-08 РД, рік випуску 1988, 
дата реєстрації 11.07.2003р.
DYNAPAK F 150С р\н 39752 ВК, рік випуску 2005, 
дата реєстрації 15.05.2017р.
ДС-126 р\н Т00428 ВК, рік випуску 1988, 
дата реєстрації 19.02.2018р.
ДС-200 р\н Т 1396 PB, рік випуску 2004,

фреза дорожня
дата реєстрації 12.02.2008р.
MARINI MR 1300 р\н 36646 ВК, рік випуску 2002, 
дата реєстрації 15.09.2015р.;

котки BOMAG BW100AD-3, р\н 35312 ВК, рік випуску 2000, 
дата реєстрації 13.02.15р.
Case Vibromax, р\н Т00429 ВК, рік випуску 2002, 
дата реєстрації 19.02.2013р.;
VSN-100, р\н ТІ486 PB, рік випуску 1996р., 
дата реєстрації 12.02.2008р.
ДУ-47Б, р\н Т1395 PB, рік випуску 1988, 
дата реєстрації 12.02.2008р.;
ДУ-84, р\н 10480 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 31,05.2007р.;
ДУ-96, р\н 39259 ВК, рік випуску 2016, 
дата реєстрації 13.03.2017р.;
ДУ-96, р\н ТІ 485 PB, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 15.09.2008р.

екскаватори ЕК-18-20, р\н 10481 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 31.05.2007р.
BOBCAT 334D, р\н 36753 ВК, рік випуску 2001, 
дата реєстрації 20.10.2011р.
ЕО-2621, р\н 3412 РД, рік випуску 1981, 
дата реєстрації 22.05.2009р.

машина прибиральна Scandia 2 W, р\н 19119 ВК, рік випуску 2009, 
дата реєстрації 15.12.2009р.

снігоочищувач КО-707, р\н 03090 РА, рік випуску 1986, 
дата реєстрації 17.07.2003р.
КО-707, р\н 03089 РА, рік випуску 1985, 
дата реєстрації 17.07.2003р.
КО-707, р\н 19-87 РД, рік випуску 1993,



машина комунальна з 
навісним обладнанням 
УМ.Т-320 на 
тракторній базі 
машина прибиральна

навантажувач колісний

машина комунальна з 
навісним обладнанням 
УМ.Т-320 на 
тракторній базі 
машина прибирально- 
навантажувальна 
навантажувач колісний

дата реєстрації 21.01.2004р.
КО-707, р\н 34-17 РД, рік випуску 1989, 
дата реєстрації 11.07.2003р.
Беларус 320.4, р\н Т00582 ВК, рік випуску 2012, 
дата реєстрації 06.02.2014р.
Беларус 320.4, р\н ТО 0581 ВК, рік випуску 2013, 
дата реєстрації 06.02.2014р.
Беларус 82МК, р\н 23510 ВК, рік випуску 2008, 
дата реєстрації 03.03.2011р.
ДЗ-ІЗЗ, р\н 11298 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 03.08.2007р.
МТЗ-82.1, р\н ТОО530 ВК, рік випуску 2013, 
дата реєстрації 10.10.2013р.

навантажувач

фронтальний 
навантажувач 
трактор колісний

ТУМ 180-П-01, р\н 37380 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 26.03.2016р.
ТО-28, р\н 10482ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації 31.05.2007р.
Т-156 Б, р\н 05818 РА, рік випуску 2004, 
дата реєстрації 16.12.2010р.
БОБО БО 946 Ь, р\н Ю0706 ВК, 
рік випуску 2014, дата реєстрації 30.01.2015р. 
Т-25, р\н 61-36 РД, рік випуску 1988, 
дата реєстрації 22.05.2009р.
Беларус 82.1, р\н 41510 ВК, рік випуску 2017, 
дата реєстрації 15.01.2018р.
Беларус-320.4 М, р\н 30070 ВК, 
рік випуску 2015, дата реєстрації 11.03.2016р. 
Беларус -82П, р\н 14820 ВК, 
рік випуску 2008, дата реєстрації 11.11.2008р. 
ДЗ-ІЗЗ, р\н 3410 РД, рік випуску 1988, 
дата реєстрації 16.12.2010р.
ПКСД-3.5, р\н ТО 0182 ВК, рік випуску 2007, 
дата реєстрації— 15.04.2012р.
ПКСД-3.5, р\н ТО 0181 ВК, рік випуску 1968, 
дата реєстрації 05.04.2012р.
ЗІФ-55, р\н ТО 0180 ВК, рік випуску 1970, 
дата реєстрації 05.04.2012р.

На технологічному транспорті працюють:
-  трактористи;
-  машиністи автогрейдерів; 

машиністи екскаваторів; 
машиністи навантажувачів;

-  машиністи комспресорів;
-  машиністи котків;
-  машиніст асфальтоукладача.
Працівники мають посвідчення, що дає їм право керування тим чи іншим 

транспортним засобом.

пересувна компресорна 
станція

№
п\п

П .І.Б . №  п осв ідчення

1 Валецький П.С. 619089



2 Гончук В.В. 044022

3 Зуєв Ю. 715718

4 Комар М. 626354

5 Котнюк С. 021199
6 Колесник О.Ф. 301694

7 Кравчук Ю. 229112

8 Нагорний М. 087913

9 Нестерук Я. 335932
10 Олексійчук О. 309049
11 Степанюк А. 037326
12 Тирак С. 072174

13 Федчук Ю. 335835
14 Черкашин О. 897644

15 Шелемеха М. 618972
16 Якимчук В. 039173
17 Якимчук П. 309587
18 Ярмолюк М. 075635
19 Янчук П. 027469

20 Гичун І. 897520

Працівники проходять у встановленому порядку періодичний медичний огляд.
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 

29.12.17р.
Навчання та перевірка знань по інструкціях з охорони праці по професіях і видах робіт 

в 2018р. проведена комісією по перевірці знань з питаньт ОП підприємства.
Протоколи № 19, 18,17,16, 15 від 01.03.2018р.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям 313 згідно норм.
Згідно проведеної атестації робочих місць за умовами праці в 2014р.на робочих місцях 

на технологічному транспорті визначена шкідливість. Працівники отримують компенсацію за 
роботу у шкідливих і важких умовах праці.

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

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

_______ В.Я.Климук
ініці ал и, пр і з в ище

Р-

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

і Управління Держпраці у Рівненській області 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 
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