ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідальності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Луцьке міжрайонне управління водного господарства
43010, м.Луцьк, вул. Заводська,3, Волинська обл.;
код платника податку згідно ЄДРПОУ 01033740;
код виду діяльності згідно КВЕД 01.61;
в.о. начальника Митрофанюк Олена Юріївна;
телефон 72-99-05
адреса виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - промбаза в м.Луцьку,
вул.Заводська,3, та експлуатаційні дільниці.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
договір відсутній._______________________________________________________________
Інформація
про
проведення
добровільного
аудиту
з
охорони
праці
« 02
» травня
2018р.:
Я, в.о.начальника, Митрофанюк О.Ю., 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:
1. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м. або в зоні розташування підземних
комунікацій (п.9 Додаток 6);
2. Зварювальні роботи (п.19 Додаток 6).
Очолює управління в.о.начальника Митрофанюк О.Ю., яка пройшла навчання і
перевірку знань з промислової безпеки та охорони праці Закону України «Про охорону
праці», нормативно-правових актів до нього при Державному інституті управління та
економіки водних ресурсів Держводагенства України (посвідчення з охорони праці № 8658
від 24.06.2016р). Також пройшли навчання і перевірку знань провідний інженер з охорони
праці Вощіюк О.Й. (посвідчення з охорони праці № 8651 від 24.06.2016р.), головний
інженер Парфелюк А.В. (посвідчення з охорони праці № 8650 від 24.06.2016р.), головний
механік Приймачук М.В. (посвідчення з охорони праці № 8652 від 24.06.2016р.), провідний
інженер-енергетик Мошелюк А.П. (посвідчення з охорони праці № 8653 від 24.06.2016р.).
Для живлення електрозварювального обладнання, використовуються електромережі
напругою 380/220В.
При проведені ремонтних і монтажних робіт електротехнологічними працівниками
управління використовується слідуюче електрогазозварювальне обладнання: напівавтомат
ПДГ-216, зварювальний випрамляч ВД-306.
Робоче місце електрогазозварника, приєднання електрозварювальних установок до
електричної мережі, стан електрозварювального обладнання відповідає вимогам до
електрогазозварювальних робіт та обладнання.
Елетрогазозварник забезпечений індивідуальними засобами захисту, спецодягом,
спецвзуттям.
Елетрогазозварювальні роботи виконують кваліфіковані працівники.
Електротехнічні працівники, які проводять електрозварювальні роботи і використовують
електроінструмент пройшли навчання і перевірку знань з електробезпеки в об’ємі II групи у
2018 році.
- проведено замір опору ізоляції електрообладнання, силових кабельних ліній і
електропроводки 06.07.2017р.
- інструкція з охорони праці для відповідального за газове господарство № 45, затверджена
Наказом №21 від 14.03.2018р.

- інструкція з охорони праці для газозварника №31, затверджена Наказом №21 від
14.03.2018р.
- інструкція з охорони праці для електрогазозварника №49, затверджена Наказом №21 від
14.03.2018р.
- інструкція з охорони праці при виконанні вогневих робіт №57, затверджена Наказом №21
від 14.03.2018р.
- відповідальна особа за зберігання і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під
тиском пройшла навчання та перевірку знань з «Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) в державному підприємстві
«Волинський експерно-технічний центр Держпраці» - головний механік Приймачук М.В.
(посвідчення №258/П від 22.09.2017р.).
відповідальна особа за електрогосподарство пройшла навчання та перевірку знань
01.06.2017р. у Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті (посвідчення №3113
від 23.08.2012р).
Наявне електрозварювальне обладнання заводського виготовлення і знаходиться в
справному стані.
Елетрозварювальні роботи виконує кваліфікований електрогазозварник, відповідно
навчений і проінструктований.
Для захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції
передбачено: захисне автоматичне вимикання живлення.
Для роботи по очистці осушувальних каналів, водойм використовуються екскаватори
одноковшові марки ЕО-3211Е заводський № 3832, 1992 року виготовлення.
Трактористи - машиністи с/г виробництва забезпечені індивідуальними засобами захисту,
спецодягом, спецвзуттям, мають відповідну технічну підготовку (закінчили професійнотехнічне училище).
Екскаватор одноковшовий ЕО-3211Е пройшов поточний ремонт в квітні місяці 2018 року і є
технічно справний.
- інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора №40, затверджена Наказом №21 від
14.03.2018р.
- при транспортуванні екскаватора видаються наряд-допуски, які реєструються в журналі
обліку робіт з підвищеною небезпекою.
В 2017 році проведена атестація робочих місць тракториста-машиніста с/г виробництва та
електрогазозварника (Наказ №70 від 27.10.2017р.).
Трактористи-машиністи с/г виробництва та електрогазозварник пройшли навчання з
охорони праці і техніки безпеки в 2018 році (Наказ №3 від 05.01.2018р.) з прийомом заліків
(Протокол засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці №7 від 24.01.2018р.).
Таким чином при проведені аудиту системи управління охороною праці та обстежені
матеріально-технічної бази Луцького міжрайонного управління водного господарства
встановлено, що система управління охороною праці управління забезпечує безпечне
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки.
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