
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Тог^ариство з обмеженою відповідальністю «Сталь-М», 33024, Рівненська 

обл.. м. Рівне, вул. Соборна 370 Д. код ЄДРПОУ 34021180, директор ~ Муляренко 
Андрій Олексійович, тел. (0362) 68-33-33, E-mail: stalmrivne@gmail.com 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів підвищеної небезпеки: м. Рівне вул. Соборна 370 Д. 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
відсутній.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

я, Муляренко Андрій Олексійович, 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:

1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (п.14 додатку
Мі
Кількість робочих місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  9, кількість працівників -  4, що знаходяться в 
зварювальному неху.

2. Зварювальні роботи (гі.15 додатку 6):.
Кількість робочих місць в чому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  9. кількість працівників -  4, що знаходяться в 
зварювальному цеху.

Інші відомості:
Дирекч'ор товариства Муляренко А.О. пройшов навчання в РЕТЦ Держпраці 

та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від 19.07.2019р. № 
89/1.

Функції служби охорони праці, згідно наказу № З від 02.01.2019р. та № 21-К 
від 18.03.2019р. покладено:
-  на інженера з охорони праці Степанова Богдана Олеговича, який пройшов 

навчання в РЕТЦ Держпраці та виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони прані, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та
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електробезпеки, протокол №15 від 21.02.2020р. № 15; «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на 
автотранспорті». «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» протокол 
від 21.02.2020р. №15/6; «Правил охорони праці під час зварювання металів», 
«Правил охорони праці в деревообробній промисловості» протокол від 
21.02.2020р. №15-д; «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів» протокол від 30.03.2018р. №38; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках», «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці цід час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів», протокол від 21.02.2020р. №15-в; «Правил охорони праці під 
час ковальсько-пресових робіт», «Правил охорони праці цід час холодного 
оброблення металів», протокол від 15.04.2019р. № 101.

У ТОВ «Сталь-М» розроблено, затверджено та введено в дію; згідно наказу 
№10 від 05.04.2018р. «Положення про систему управління охороною праці ТОВ 
«Сталь-М», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», «Положення про службу охорони праці ТОВ «Сталь-М», 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту ТОВ «Сталь-М».

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наказом 
інструкції з охорони праці: №4 Інструкція з охорони праці для
електрогазозварника; №19 Інструкція з охорони праці цід час безпечної 
експлуатації, зберігання і транспортування балонів під тиском. С в наявності та 
ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці па робочому місці; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал видачі інструкцій з охорони 
праці. Журнал обліку балонів із стисненими та зрідженими газами. Журнал обліку 
робіт за нарядами та розпорядженнями, Журнал протоколів перевірки знань з 
охорони праці. Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки. Журнал 
обліку та зберігання засобів захисту. Журнал інструктажів по пожежній безпеці.

В товаристві створено комісію з питань охорони праці наказ № 27/1 від 
16.06.2020р. Всі члени комісії пройшли навчання з охорони праці РЕТЦ 
Держпраці: голова комісії заступник директора з виробництва Дудінський В.Ю. -  
Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол від 20.04.2018р. № 140/1-17; члени 
комісії директор Муляренко А.О. -  Законодавчих акти з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від



19.07.2019р. № 89/1, «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском, протокол від 11.06.2020р № 24-6; інженер із стандартизації та 
якості Годунко А.В. - Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол від 20.04.2018р. № 
140/1-17; головний інженер Хіль Ю.В. - «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол від 08.06.2018р. № 72-6; 
інженер з охорони праці Степанов Б.О. - Законодавчі акти з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол №15 від 21.02.2020р., «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском, протокол від 21.02.2020р. №15-в.

Наказом №17 від 27.05.2020р. призначена відповідальна особа за справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства -  заступник директора з 
виробництва Дудінський В.Ю. (IV гр. до 1000В). Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
протокол від 25.05.2018р. №64. На час відпустки, відряджень, хвороби або інших 
випадках відсутності Дудіпського В.Ю. обов'язки відповідальної особи 
покладаються на Хіля Ю.В. -  (IV гр. до 1000В).

В товаристві створено комісію з перевірки знань з електробезпеки: Наказ № 
зо від 17.07.2020р. Голова коміеії: Дудінський В.Ю. Члени комісії; Вознюк В.Ф.. 
Хіль Ю.В. та Степанов Б.О. З працівниками, які виконують зварювальні роботи та 
зберігання балонів із стисненими, зрідженими та інертними газами, щорічно 
проводиться навчання та перевірка знань з електробезпеки.

Наказом № 22 від 02.06.2020р. призначено відповідальну особу за безпечну 
експлуатацію, зберігання, отримання, облік та видачу балонів із газами -  майстра 
Стрільця Петра Петровича, який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол 
від 08.07.2020 № 66 ). Згідно наказу до обслуговування балонів із газами допущені 
електрогазозварники: Курило В.М. (пройшов спеціальне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, протокол № 54 від 26.05.2020р.; має ІІ-гу групу з 
електробезпеки). Дармохід П.Р. (пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, протокол № 66 від 08.07.2020р.; має ІІ-гу групу з 
електробезпеки), Зайчук М.С. (пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, протокол № 54 від 26.05.2020р.; має ІІ-гу групу з 
електробезпеки).

Балони із газами зберігаються в спеціально обладнаному для цього місці, що 
знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Соборна 370 Д. Клітка обладнана накритгям, 
а тому захищена від впливу сонячних променів та опадів.

Наказом № 31 від 17.07.2020р. призначено відповідального за безпечну 
експлуатацію електрогазозварювального обладнання, організацію безпечного 
виконання зварювальних робіт та видачу наряд-допуску на виконання тимчасових 
вогневих робіт -  заступника директора з виробництва Дудінського Вадима 
Юрійовича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці з



«Правил охорони праці під час зварювання металів», протокол від 15.04.2019р. № 
101. Згідно наказу відповідальним за справний стан електрогазозварювального 
обладнання призначено -  енергетика Вознюка Василя Федоровича (IV гр. до 
1000В). Пройгнов навчання і виявив потрібні знання «Правил технічної 
екеплуатації електроустановок споживачів» протокол від 24.05.19р. №73. До 
виконання зварювальних робіт допущені електрогазозварники: Курило В.М. 
(пройшов епеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
протокол № 54 від 26.05.2020р.; має 11-гу групу з електробезпеки), Дармохід П.Р.
(пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
протокол № 66 від 08.07.2020р.; має П-гу групу з електробезпеки), Зайчук М.С. 
(пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
протокол № 54 від 26.05.2020р.; має 11-гу групу з електробезпеки).

Експлуатаційна документація: па підприємстві є експлуатаційна
документація на устаткування, обладнання, протоколи випробувань, перевірки 
електрообладнання та електроустановок.

Працівники, що виконують зварювальні роботи у середовищі захисних газів 
(вуглекислота, двокомпонентна суміш газів на основі аргону) пройшли 
обов’язковий медичний огляд, згідно якого визнані придатними до виконання робіт 
та забезпечені засобами індивідуального захисту -- спецодягом, спецвзуттям, 
рукавицями-крагами, щитком електрогазозварника, захисними окулярами, 
брезентовими фартухами та нарукавниками.

У ТОВ «Сталь-М» є договір №57 від 30.10.2019р. «Про поставку зріджених, 
стиснутих та інертних газів», яку здійснює ТОВ «АТМО».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальио- 
методичне забезпечення: иа підприємстві існує необхідна матеріальна база та 
навчально-методичне забезпечення.

Директор

м. п.

А.о. Муляренко

« Ь \ » 0 ^  2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «__ » ____________20__ р. № ______________ .

Гупр..,. 

За JVb

■ Рівненській ОблВСТІ |

___........i t e f r t  .............  ......... ,



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, устатковання 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийнягтя та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і маюі ь вілмггкч в 
паспорті.


