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

Відомості про роботодавця:
ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - 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)

__________ Роман Юрійович Миронюк__________
(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 , __________ Миронюк Роман Юрійович__________ ,

(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 таких машин, механізмів, підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби:
№ 
п/ 
п

Тип транспортного 
засобу

Марка
Модель

Номер
ний знак

Серія і № 
свідоцтва

Номер Рік
випуску

Країна
виробникдвигуна Інвентар

ний
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Універсальний дизель
ний автонавантажувач

ДВ
1792.33.20

T00356BK вк000580 186685 310805 2005 Болгарія

2 Автонавантажувач ДВ 1792.45.20 T00357BK вк000581 319802 38711505481 1987 Болгарія

3 Автонавантажувач ДВ1788.33.20 T00381BK вк000594 348550 100030760 1987 Болгарія

4 Міні-трактор Беларусь MT3-112TC T00367BK вк000591 1226 1216 2000 Білорусія

5 Електровізок ЕК-2-1 T00386BK вкОООбОО 13128 100009327 1989 Росія

6 Електровізок ЕК-2-1 T00385BK вк000599 1989 100009325 1990 Росія

7 Електровізок ЕК-2-1 T00365BK вк000589 765 3893053 1990 Росія

8 Електровізок ЕК-2-1 T00383BK вк000596 334950 100030184 1989 Росія

9 Електровізок ЕК-2-1 T00384BK вк000597 1802 100009256 1989 Росія

10 Електровізок ЕК-202Б T00358BK вк000582 24151 7011324 2008 Росія

11 Електровізок ЕК-2-1 T00360BK вк000584 21918 2881650 1993 Росія

12 Електровізок ЕК-2-1 T00361BK вк000585 798665 3912430 1990 Росія

13 Універсальний
електронавантажувач

EB 687.22.10 T00352BK вк000576 87713 10018821438 2008 Болгарія

14 Автонавантажувач ДВ-1788.33.20 T00380BK вк000593 348585 100090066 1996 Болгарія

15 Універсальний дизель
ний автонавантажувач

ДВ 1788.33.20 T00354BK вк000578 304623 190577 2006 Болгарія

mailto:office@rzva.com.ua
http://www.rzva.ua


Кількість осіб, шо експлуатують та обслуговують технологічні транспортні засоби - 8
(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх  марка, номер партії, дата виготовлення, країна 

походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість працівників, що 
виконують на них роботи, в тому числі такі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Дільниця по обслуговуванню та ремонту вантажопідйомних механізмів і
_____ електричного транспорту_____

(назва цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: В.о. генерального директора ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» Миронюк Роман 
Юрійович, пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” і нормативно-правових 
актів до нього, пройшов навчання та перевірку знань з питань електробезпеки (посвідчення № 3836-130-17 від 
05.10.17р, видане ДП “Рівненський ЕТЦ). 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”, навчання та перевірку знань з питань електробезпеки в 
електроустановках напругою до 1000 В (посвідчення № 5781-147 від 04.04.2016р., видане ДП “Рівненський 
ЕТЦ). Проводяться навчання і перевірка знань працівників, з питань електробезпеки і охорони праці, згідно 
чинному Законодавству та НПАОП, 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, від 30.03.17р.), “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, навчання та перевірку знань з питань електробезпеки в електроустановках напругою до і вище 
1000 В (посвідчення № 1156-41/в-17 від 30.03.2017р., видане ДП “Рівненський ЕТЦ); члени комісії: начальник 
служби охорони праці Груцницький 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 від 03.12.15р.), “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, навчання та перевірку знань з питань електробезпеки в електроустановках напругою до і вище 
1000 В (посвідчення № 5534-176-17 від 28.12.2017р., видане ДП “Рівненський ЕТЦ), 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 від 20.07.17р.), “Правил ОП під час роботи з інструментом 
та пристроями”, начальник дільниці по обслуговуванню та ремонту ВПМ і електричного транспорту - Тищук П. 
О., який пройшов навчання та перевірку знань “Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, “Правил 
будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (посвідчення № 1818-64-16 від 31.05.16р.), начальник 
управління матеріальних потоків - Карпунець О.Л., який пройшов навчання та перевірку знань “Правил охорони 
праці на автомобільн. транспорті”, “Правил буцови і безпечної експлуатації навантажувачів” (посвідчення 
№710-25-17 від 07.03.2017р.)
Відповідальний за стан охорони праці, електробезпеку, безпечне виконання робіт і експлуатацію устаткування 

та протипожежну безпеку структурного підрозділу - начальник дільниці по обслуговуванню та ремонту 
вантажопідйомних механізмів і електричного транспорту - Тищук Петро Олексійович. Для працівників, яки 
експлуатують та обслуговують технологічні транспортні засоби, своєчасно і в повному обсязі проводять 
інструктажи по інструкціям з охорони праці: ЮП № 0015-2016 “Для слюсаря-ремонтника дільниці по 
обслуговуванню та ремонту ВПМ і електротранспорту”; ЮП № 0021-2016 “Для водія самохідних механізмів”; 
ЮП № 0152-2016 “Для водія електрокари”; ЮП № 0199-2016 “Для машиніста автонавантажувача”; ЮП № 
0201-2016 “Для водія електронавантажувача”, розроблених, затверджених та введених в дію згідно наказу № 
633 від 12. 12. 2016р. Наказом № 0249 від 05.08.2016р. призначені відповідальні особи за видачу нарядів- 
допусків, затверджені їх форми та порядок видачи. Працівники в повному обсязі забезпечені необхідними 
засобами індивідуального захисту: 1). Костюм бавовняний; 2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці комбіновані; 
4).Куртка утеплена (зимовий період). 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 
нормативно-правової та матеріаль

018р.

м.п.

ї документації, засобів індивідуального захисту, 
ально-методичного забезпечення).

равлінчя Держпря;?! у Рівненській області!
З А  Р  Е  Є  €  Т  Р  О  В р- ю - МиР0НЮІ

(посада к ім и о )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Регіональний центр надання :
Управління забезпечення надання адмін. послуг Рівненської міської ради _______ _ 20_р. N


