
Додаток 8 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 
р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Філія «Рівненська ДЕД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)
м.Рівне, вул.Київська,24-а, код ЄДРПОУ 26206466 
Начальник Шинкарук Андрій Миколайович 
тел.64-24-87,тел./факс 64-39-46, E-mail rivneded@ukr.net

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на:
а/д Київ-Чоп: км 259+592 - км 322+500, км 339+860 - км 352+860;
а/д Устилуг-Луцьк-Рівне: км 130+000 - км 156+700;
а/дЗахідний під’їзд до м.Рівне: км 0+000 - км 3+700, Розв’язка №1.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди: відсутній

(найменування страхової компанії)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводився
( дата проведення аудиту)

Я, Шинкарук Андрій Миколайович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи )

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

- зберігання балонів із стиснутим та зрідженим газом;
- зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів) 
електрозварювальне обладнання типу:

- зварювальний апарат ТСН-5 (виробництво Україна); 
устаткування для обробки металів типу:

- генератор ацетиленовий -  АСП-1.25.6 (виробництво Україна);
- зварювальний апарат -  ТСН 500 (виробництво Україна);
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- пальник газозварювальний типу Г-2 (виробництво Україна);
- редуктор кисневий БКО-50-50ДМ (виробництво Україна);
- редуктор пропановий БКО-50-2ДМ (виробництво Україна);
- рукава гумові (виробництво Україна).

Інші відомості: наявність служби охорони праці: 
у філії «Рівненська ДЕД» наказом №91 -В від 01 грудня 2004 року 

створена служба охорони праці. Службу представляє Ткачук Тетяна 
Петрівна - інженер з ОП та БР. Затверджено Положення про «Систему 
управління охороною праці» від 10 січня 2019 року.

Відповідальні особи за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, призначені наказами філії:

Пейдан К.О. -  в.о.гол. інженера, відповідальна за:
- пожежну безпеку в цілому по філії, наказ № 3 від 02 січня 2019 року.

Степанчук Ю.М. -  головний механік, відповідальний за:
- електрогосподарство та безпечну експлуатацію і справний технічний стан 
електрообладнання, наказ № 9 від 04 січня 2019 року;
- видачу та оформлення наряд-допусків та розпорядження, наказ № 11 від 10 січня 
2019 року.

Будяковський П.М. -  механік, відповідальний за:
- безпечну експлуатацію і справний стан газозварювального обладнання, наказ 

№ 6 від 04 січня 2019 року;
- станом охорони праці в РММ, наказ № 2 від 02 січня 2019 року;
- проведенням робіт з підвищеною небезпекою, наказ №12 від 10 січня 2019р.;
- дотриманням протипожежного режиму, забезпечення справності первинних 

засобів пожежегасіння, електроустановок та технологічного обладнання, 
наказ № 5 від 04 січня 2019 року.
Палєшева С.О.- виконроба ДРП-1, Лісницького.Є.Ю.- виконроба ДРП-2, 

Шевчука В.О.- виконроба ДРП-3, відповідальними за:
- станом охорони праці на ДРП, наказ №2 від 02 січня 2019 року;
- проведенням робіт з підвищеною небезпекою, наказ №12 від 10 січня 2019р.;
- дотриманням протипожежного режиму, забезпечення справності первинних 

засобів пожежегасіння, електроустановок та технологічного обладнання,
- наказ № 5 від 04 січня 2019 року.

Інформація про інструкції з ОП:
У філії «Рівненська ДЕД» розроблені та затверджені (25 січня 2018 року) 

інструкції з охорони праці по професіях та видам робіт згідно штатного розпису в 
кількості 62 шт., зокрема:
№ 12-для газозварника,
№ 13-для електрозварника ручного зварювання,
№ 15-для газозварників і газорізальників,
№ 39- під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів із стиснутими та 
зрідженими газами,
№ 40-при зрізанні і зварюванні металу пропан - бутановими сумішами,
№ 42-під час приймання, зберігання й видачі паливо - мастильних матеріалів та 
заправлення ними машин,
№ 56-при використанні і зберіганні карбіду кальцію, порядок використання 
барабанів карбіду кальцію та пустої тари.



Інформація про проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з 
питань охорони праці:

У філії «Рівненська ДЕД» створений наказ №1 від 02 січня 2019 року про 
перевірку знань робітниками, ІТР, працівниками інших професій правил з ОП, ПБ 
та БР при будівництві, ремонті і утриманні автодоріг. Створена комісія по 
перевірці знань, члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по ОП, електробезпеці, надання першої медичної допомоги.

Голова комісії: Шинкарук А.М. -  начальник (посвідчення № 5795-169-18, 
протокол РЕТЦ від 16.11.2018 року);

Члени комісії: Степанчук Ю.М. -  гол. механік (посвідчення РЕТЦ №111-2-
17, протокол РЕТЦ від 20.01.2017 року);

Ткачук Т.П. -  інж. з ОП та БР (посвідчення №5600-163-18, 
протокол РЕТЦ від 09.11.2018 року).

У філії «Рівненська ДЕД» розроблено та затверджено (від 10 квітня 2018 року) 
Типове положення «Про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці». Затверджена Програма проведення навчання (від 02 січня 2019 
року).

Зі всіма працівниками філії проводяться інструктажі з охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства.

Забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту:

Працівники філії «Рівненська ДЕД» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Розроблено та затверджено (від 10 
квітня 2018 року) Положення «Про порядок забезпечення працівників філії 
«Рівненська ДЕД» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту».

А.М.Шинкарук 
(ініціали та прізвище)

л \ Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За Л: Е;д,

<ДГ-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю 
територіальному органі Держпраці___________ 2019р. №  .

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


