
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 Ю рійович М иронюк___________
(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, offlce@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 , ___________ М иронюк Роман Ю рійович___________ ,
(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 виконання робіт підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи
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 електро-безпеки в електроустановках напругою до і вище 1000 В (посвідчення № 3836- 
130-17 від 05.10.17р., видане ДП“Рівненський ЕТЦ). В Товаристві створено службу охорони 
праці. Функції начальника служби ОП, 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”, навчання та перевір
ку знань з питань електробезпеки в електроустановках напругою до 1000 В (посвідчення № 
5781-147 від 04.04.2016р., видане ДП “Рівненський ЕТЦ); “Правила безпеки систем газопоста
чання та виконання газонебезпечних робіт” (посвідчення № 3597-250-16 від 07.04.16р., видане 
ДП “Рівненський ЕТЦ). Проводяться навчання і перевірка знань працівників, з питань електро
безпеки 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), протокол № 41 від 30.03.17р., “Правила безпеки систем газопо
стачання та виконання газонебезпечних робіт”; “Правил охорони праці під час роботи з
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інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, 
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 Грудницький В.M., 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., “Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями”, 
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, 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); “Правила безпеки систем газопоста
чання та виконання газонебезпечних робіт” (посвідчення № 4283-133/в-15 від 03.12.2015р., 
видане ДП “Рівненський ЕТЦ), інженер - будівельник Прядко В.M., 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”, “Правила безпеки систем газопостачання та виконання газонебезпечних робіт” 
(посвідчення № 2572-94/в-17 від 20.07.17р.в РЕТЦ), головний механік Бурко І.І., який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” і нормативно-правових актів 
до нього, “Загальних правил техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і 
організацій машинобудування”; Правил охорони праці під час зварювання металів” (посвід
чення № 5287-170-17 від 18.12.17р. в РЕТЦ). Зварювальні роботи виконуються на слюсарно- 
зварювальній дільниці, начальник дільниці - Самолюк Б.Є., майстер - Дмуховький О.П. Для 
працівників, що виконують зварювальні роботи, своєчасно і в повному обсязі проводять 
інструктажи по інструкціям з охорони праці: ЮП № 0036-2016 “Інструкція відповідального за 
технічний стан і безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання”; ЮП № 0120-2016 
“Для газозварювальників і газорізальників”; ЮП № 0124-2016 “Для електрозварників при 
роботі на машинах контактного зварювання”; ЮП № 0133-2016 “Для електрозварників при 
ручному зварюванні”; ЮП № 0156-2016 “Для електрозварників при роботі на зварювальних 
напівавтоматах”, розроблених, затвердже-них 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 
зварювальних робіт, залучено на ТОВ “ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА”: “електрогазозвар
ники” - 3 особи; “електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах” - 7 осіб; 
“електрозварник ручного зварювання” - 1 особа; всього 11 осіб. Працівники забезпечені в 
повному обсязі необхідними спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: 1). 
Костюм бавовняний; 2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці комбіновані; 4).Куртка утеплена 
(зимова); 5). Каска захисна; 6). Окуляри зварювальника. 7). Маска зварювальника; 8). Плащ 
прогумований; 9). Чоботи гумові; 10). Килимок діелектричний для робочого місця. 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 виконую
ться за нарядами і розпорядженнями”, “Журнал видачі наряд-допусків”, “Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту”. Експлуатаційною, технічною документацією. НПАОП. навчально- 
методичними матеріалами а також ^ с ^ а а т ^ ^ т е ^ і ч к а  база забезпечена в повному обсязі.

« І 18р. ||С иг.акс"2^ ^ р _________  R Ю> Миронюк

[ У прав г Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Регіональному
З А Р Е Є С Т Р О В А Н І Цеі £грі надання адміністративних послуг Управління забезпечення надання
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