
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮ З - РЗВА»

(об'єкт, на який видається документ)

________33001. Україна, м. Рівне, вул. Біла. 16_______
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

__________ 31.20.1__________
(вид діяльності згідно з КВЕД)

__________ 34704105___________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________347041017166_______________________
(ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів)

_________Б огуслав П авлович Гордієвич_________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи)

33001. Україна, м. Рівне, вул. Біла. 16
(місцезнаходження юридичної особи)

тел.: +38 (0362) 617-201, факс: +38 (0362) 617-470, office@rzva.com.ua, www.rzva.ua 
_____________________ 33001. Україна, м. Рівне, вул. Біла.16____________________

(місце (адреса) експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
платник внесків до Фонду соціального страхування України в Рівненскій області за 
____________________________№ 560010012731___________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я , ____________ Гордієвич Богуслав П авлович______,
(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 під час експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і 

більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що 
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 

будівельних підйомників без отримання відповідного дозволу.
Інші відомості: Генеральний директор ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ — РЗВА» Гордієвич 
Богуслав Павлович, пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” і 
нормативно-правових актів до нього, (посвідчення № 4466-146-16), протокол № 146 від 18.11.16р. 
В Товаристві створено службу охорони праці. Функції начальника служби охорони праці, згідно 
наказу №129 від 10.04.2017р., покладено на Грудницького Володимира Миколайовича, який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” і нормативно-правових 
актів до нього, (посвідчення № 1051-37-16), протокол № 37 від 07.04.16р., “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.” (посвідчення № 1051-37/6-16), протокол № 37-6 від 04.04.16р. в РЕТЦ.
Проводяться навчання та перевірка знань працівників, з питань електробезпеки і охорони праці, 
згідно чинному Законодавству та НГІАОП, відповідною комісією, створеною на підставі наказу № 
342 від 06.12.2017р.„ у складі: Голова комісії - головний енергетик, начальник енерго-механічної 
служби - Мандзюк Р.В. (який пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону 
праці” і нормативно-правових актів до нього, (посвідчення № 1156-41-17), протокол № 41 від
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30.03.17р., “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.” (посвідчення № 1156-41/6-17), протокол 
№ 41-6 від 27.03.17р. в РЕТЦ) (Посвідчення № 5346-401-17 від 18.12.17 ’’Правила охорони праці 
під час ковальско-пресових робіт”, протокол №401 від 18.12.17 Держпраці у Рівненській обл.), 
члени комісії: начальник служби охорони праці Грудницький В.М. (), начальник служби нагляду та 
супутніх робіт Масленчук П.М. (який пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про 
охорону праці” і нормативно-правових актів до нього, (посвідчення № 4283-133-15), протокол № 
133 від 03.12.15р., “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.” (посвідчення № 4283-133/6-15), 
протокол № 133-6 від 30.11.15р. в РЕТЦ), інженер - будівельник Прядко В.М. (який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” і нормативно-правових актів до 
нього, (посвідчення № 2572-94-17), протокол № 94 від 20.07.17р., “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.” (посвідчення № 2572-94/6-17), протокол № 94/6 від 17.07.17р. в РЕТЦ).
Для працівників, що виконують роботи на висоті понад 1,3 метра, своєчасно і в повному обсязі 

проводять інструктажи по інструкціям з охорони праці: ЮП № 003-2016 “При виконанні робіт із 
застосуванням драбин”; ЮП № 0031-2016 “Під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів”; розроблених, затверджених та введених в дію згідно наказу 
№ 633 від 12. 12. 2016р. Наказом № 0249 від 05.08.2016р. призначені відповідальні особи за 
виконання робіт на висоті та видачу нарядів-допусків, затверджені їх форми та порядок видачи.
До виконання робіт, що виконуються на висоті, крім робіт верхолазних та скелелазних, на ТОВ 
“ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ — РЗВА” залучено 9 (дев'ять) осіб, яки пройшли обстеження 
відповідної комісії ДП “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” з оформленням 
відповідних протоколів та висновків психофізіологічної експертизи працівників про відповідність 
професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 
професійного добору. Працівники в повному обсязі забезпечені необхідними засобами 
індивідуального захисту: 1). Костюм бавовняний; 2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці комбіновані; 
4).Куртка утеплена (зимова); 5). Каска захисна; 6). Окуляри захисні. 7). Пояс страхувальний з 
мотузкою.; а також пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 
електробезпеки, згідно протоколу № 1 від 27.04.17. Запис про проведення інструктажів робиться в 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. На підприємстві є в 
наявності та ведуться: “Журнал реєстрації вступного інструктажу”, “Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці”, “Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці на ТОВ”, “Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями”, “Журнал 
видачі наряд-допусків”, “Журнал обліку та зберігання засобів захисту”.
Експлуатаційною, технічною документацією, нормативно-правовими актами, навчально- 
методичними матеріалами а також матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Регіональному центрі 
надання адміністративних послуг Управління забезпечення надання адміністративних послуг

ііально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення).

Б.П. Гордієвич

Рівненської міської ради 2018 р. за№ Управління Держпраї


