
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці 

Товариство з обмеженою відповідальнісю « ЕХЗ Технології, зареєстроване 
в м. Рівне пр. Миру 32.Офіс 323
Код ЄДРПОУ 38895125 директор Помяновський Віталій Ростиславович 
телефон № 0677761862

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки:
Зварювальні роботи виконуються на території підприємства за адресою 

Рівненська обл. Рівненський р-н с. Городок вул. Барона Штейнгеля 3-А

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

будівля застрахована в ПрАТ « Українська пожежно-страхова компанія» 
договір добровільного страхування серія 220/01№ 117-Ц від 15. Лютого 2018 
року, дійсний до Іб.лютого 2019 року.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Помяновський Віталій Ростиславович- директор ТОВ « ЕХЗ Технології» 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки а саме:

Зварювальні роботи.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм: 1.

Інші відомості: 

Помяновський Віталій Ростиславович директор ТОВ « ЕХЗ Технології»
пройшла навчання та перевірку знань по Закону України « Про охорону 
праці» та нормативних актів до нього в Рівненському ЕТЦ посвідчення № 803- 
25-18 від 02.03.2018 року. Рехтман М.Б. відповідальна особа за стан охорони 
праці призначена наказом № 1 від 06.02.2018р.пройшла навчання та перевірку 
знань по Закону України « Про охорону праці» в Рівненському ЕТЦ 
посвідчення № 3820-116-15 від 30.10.2015 р.

Рехтман М.Б головний інженер- відповідальна особа за організацію та 
безпечне виконання зварювальних робіт.



Призначений наказом № 6 від 16.03.2018р. пройшов навчання та перевірку 
знань в Рівненському ЕТЦ, посвідчення № 906-28-18 від 14.03.18р.та маз IV 
групу по електробезпеці посвідчення № 3793-118-15 від 28.10. 2015 р. чергова 
перевірка знань 07.17.2017р.

Наказом № 4 від 06.02.2018р призначено особу відповідальну за 
електрогосподарство Сірка В.В. ( по договору) який має електротехнічну освіту, 
диплом ВС № 23649324 від 13.03.2004 року пройшов навчання та перевірку 
знань в Рівненському ЕТЦ посвідчення № 4382-143-17 від 02.11.2017, чергова 
перевірка знань 02.11.2018р. і має V групу допуску.

Для працівника, який виконує роботи підвищеної небезпеки розроблено 
інструкції з охорони праці:( № 1 інструкція з охорони праці для 
електрозварювальника ручного зварювання), інструкція затверджена наказом 
№3 від 06.02.2018р.та зареєстрована в журналі реєстрації інструкцій з охорони 
праці, копія інструкції видана працівнику на руки.

Наказом № 2 від 06.02.2018р. на підприємстрві затверджено та введено в дію 
посадови інструкції з охорони праці для посадових осіб:

-Посадова інструкція директора 
-Посадова інструкція головного інженера 
-Посадова інструкція технічного директора 
-Посадова інструкція інженера з охорони праці 
-Посадова інструкція енергетика
-Посадова інструкція відповідальної особи за безпечне виконання 

електрозварювальних робіт.
Наказом № 7 від 16.03.2018р. призначено комісію по перевірці знань 

працівників по електробезпеці
Голова комісії Помяновський В.Р. -  директор. Посвідчення № 803-25-18 від 
02.03.2018 року.
Члени комісії енергетик Сірко В.В посвідчення № 4382-143-17 від 02.11.2017, 

чергова перевірка знань 02.11.2018р. Рехтман М.Б головний інженер 
посвідчення № 3793-118-15 від 28.10. 2015 р. чергова перевірка знань 
07.17.2017р. Електрозварнику присвоєно II групу по електробезпеці.

Наказом № 8 від 16.03.2018 призначено комісію по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці в складі Голова комісії Помяновський 
Віталій Ростиславович директор посвідчення , №. 803-25-18 від 02.03.2018 року. 
( посвідчення № 895-28-18 від 14,03,18р., правила безпечного виконяння робіт 
з інструментами та пристроями Члени комісії Рехтман М.Б гол.Інженер 
посвідчення № 906-28-18 від 14.03.18р. Рехтман Є.Б технічний директор 
посвідчення № 896-28-18 від 14.03.18 р.

Працівник має відповідну кваліфікаційну підготовку (електрогазозварника 
диплом РВ № 36319949 від 26 червня 2009 р)пройшов медогляд в Центрі 
первинної медико-санітарної допомоги « ЮВІЛЕПНИИ» » 21.02.2018 р 
,психофізіологічне обстеження в Рівненському ЕТЦ протокол № 18-1516/20417 
від 27.02. 2018р. вступний інструктаж з питань охорони праці 06.02.2018р, 
первинний
інструктаж на робочому місці з охорони праці06.02.2018р., пройшов навчання 
та перевірку знань протокол № 1 від 16.03.2018р,



Наказом № 9 від 16.03.2018р працівник звільнений від проходження 
стажування на робочому місці та допущений до виконання робіт підвищеної 
небезпеки.Наказом №10 від 16.03.2018р за працівником закріплене 
електрозварювальне обладнання.Електрозварювальний апарат пройшов 
відповідні випробування в електротехнічній лабораторії ТзОВ « Елвіс»
Протокол № 78 від 14.02.2018р. та придатний до застосування.

Працівник забезпечений спецодягом ( костюм брезентовий), спецвзуттям ( 
черевики) та засобами індивідуального захисту (окуляри захисні,маска захисна) 
Рукавиці брезентові
На підприємстві в наявності нормативно-правова та законодавча література:

• Закон України « Про охорону праці.
• Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків.
• Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
• Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.
• Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
• Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
• Правила експлуатації засобів індивідуального захисту.
• Правила влаштування електроустановок.
• Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
• Постанова КМУ 1107.
• Постанова КМУ № 48
• Наказ МОЗ про проходження медоглядів працівників певних категорій і 

де є потреба у профдоборі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 
управлінні Держпраці в Рівненській області 
_________  ________________ р .  № ______________________ . _____________

Директор ТОВ « ЕХЗ Технології» В.Р. Помяновський

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО


