
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прикарпатзахідтранс», 33028, м.Рівне, вул. Котляревського, 18, тел/факс (0362) 26-46-78 
Юридична адреса: Україна, 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Котляревського, 18, тел/факс 
(0362) 26-46-78

Вид діяльності за КВЕД:
49.50 Трубопровідний транспорт;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.21 Будівництво трубопроводів.

Банківські реквізити:
р/р 2600437038 у відділенні №1 ПАТ «ПУМБ»
Код ЄДРПОУ 13990932 
МФО 334851 
ІПН 139909317162

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки:
До складу товариства входить п’ять виробничих підрозділів:
1. Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Новоград-Волинський», 

Житомирська область, м.Новоград-Волинський, с.Майстрова Воля.
2. ЛВДС «5С», Рівненська область, Дубенський р-н, смт.Смига.
3. ЛВДС «1К», Львівська область, Старосамбірський район, с.Страшевичі.
4. ЛВДС «Дубриничі», Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Дубриничі.
5. Ремонтно-будівельне управління (РБУ), Закарпатська обл., Перечинський р-н, 

с.Дубриничі.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності об’єктів господарювання за 

шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру №175/000/180000003 
від 16.05.2018р., ПрАТ «УПСК», термін дії договору -  до 28.05.2019р.

Я, директор ТОВ «Прикарпатзахідтранс», Левченко Олег Вікторович, цією декларацією 
підтверджую відповідності матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- зварювальні роботи.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки -  14 чоловік.
Особи, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки:
Левченко Олег Вікторович -  директор ТОВ «Прикарпатзахідтранс», пройшов навчання та 

перевірку знань в Рівненському ЕТЦ Держпраці з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення №937-30-18 від 16.03.2018р.

Ковальчук Андрій Павлович -  головний інженер товариства -  відповідальний за роботи 
підвищеної безпеки та ті, що виконуються за наряд-допуском чи розпорядженнями. Пройшов 
навчання та перевірку знань в Західному ЕТЦ Держпраці з Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №б\н від 15.07.2015р.
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Трало Олексій Веніамінович -  начальник служби охорони праці в товаристві. Пройшов 
навчання та перевірку знань в Західному ЕТЦ Держпраці з Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №б\н від 15.07.2015р.

Савчук Олександр Вікторович -  інженер зі зварювання -  технічне керівництво 
зварювальними роботами в товаристві, посвідчення №Н-МС 1704/399 від 21.04.2017р. Пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього, посвідчення №б\н від 01.06.2017р.

В ТОВ «Прикарпатзахідтранс» розроблені та затверджені наказом №20 від 16.01.2018 року 
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.

В ТОВ «Прикарпатзахідтранс» є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці, наказом №371 від 21.09.2017 року затверджено та введено у дію положення про 
проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Розроблена та затверджена наказом №443 від 17.10.2017р. «Система управління охороною 
прац| ТОВ «Прикарпатзахідтранс».

Наказом №381 від 22.09.2017р. створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії: Ковальчук А.П. -  головний інженер; члени комісії: Трало 
О.В. -  начальник служби охорони праці, Д’яченко О.М. -  начальник відділу експлуатації ЛЧ, 
Боришкевич С.С. -  начальник енергетичного відділу, Барабаш М.Б. -  заступник начальника 
управління АСКТПтаІТ.

Для проведення зварювальних робіт в товаристві використовуються інвертори, зварювальні 
агрегати та зварювальні випрямлячі. Працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки 
пройшли медогляд і забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
(рукавиці, рукавиці з крагами, рукавиці діелектричні, калоші діелектричні, маска зварювальника, 
захисні окуляри, респіратори, протигази, запобіжні та рятівні пояси з карабінами, сигнально- 
рятівні мотузки), згідно норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту та Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ 
«Прикарпатзахідтранс» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, затверджене наказом №353 від 14.09.2017 року.

В товаристві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 
Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами-допусками та розпорядженнями; Журнал 
видачі наряд-допусків; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Товариство забезпечене нормативно-правовою документацією з охорони праці в повному 
обсязі.
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