
Декларація

відповідності матеріально -технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:: Товариство з обмеженою відповідальністю «Західвторлом» 
35331 с.Городок вул. Барона Штейнгеля, За Рівненського району, Рівненської області, 
Юридична адреса : Товариство з обмеженою відповідальністю «Західвторлом» 79021 Львівська 
область, м.Львів, вулиця Садова , будинок, 2 а Вид діяльності за КВЕД :. Код -  46.20 - оптова 
торгівля металами та металевими рудами , р/р № 2600229434 МФО 334851 Код ЄДРПОУ 
39460216 . Інд. под..№ 394602113037

Директор -  Ларін Віталій Петрович-
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  35331 с.Городок вул. Барона Штейнгеля, За 
Рівненського району, Рівненської області,
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«Західвторлом » страхування не проводиться тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки. 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  добровільного аудиту з питань 
охорони праці не проводилось

Я, Ларін Віталій Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з охорони праці під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки :
- зберігання балонів, із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом.,без 
отримання відповідного дозволу
Кількість робочих місць , в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 
1

Маємо дозвіл, яким підтверджено відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки;
-Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним і зрідженим 

газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 
МВт.
- Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву 
вище ніж 110° С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа
- Вантажопідіймальні крани

(Дозвіл - № 0492.18.46 від 25 вересня 2018 року )
Кількість будівель і споруд (приміщень) -  Адміністративний корпус, в якому знаходяться 

побутові приміщення.
На підприємстві створено службу охорони праці - наказ № 16 від 22.03.2019 р, функції 
керівника якої з охорони праці виконує Зброжек Ігор Володимирович.
Наказом № 15 від 22.03.2019 р призначено відповідальних посадових осіб:

Сугоровський Юрій Сергійович - механік, відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, утримання у справному стані 
устаткування, організацію і виконання робіт підвищеної небезпеки з метою забезпечення безпеки 
працівників.
Наказом № 17 від 22.03.2019 р створено постійно діючу комісію для перевірки знань з питань 
охорони праці.



Голова комісії: ЛарінВ.П.. директор
Члени комісі : Сугоровський Ю.С. - механік 
Зброжек І.В.- в.о.інженера з охорони
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ЕТЦ Держпраці : 
Ларін Віталій Петрович - директор: Закон України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього , посвідчення № 01-01/1 протокол від 19.12.16 р , «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці.. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві, НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» НПАОП 0.00-1.20.98 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.30- 
01 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями., , Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском , Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

Сугоровський Юрій Сергійович - механік: пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки посвідчення № 1126-32-19 протокол від 22.03.19 р № 32/1 , «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці.. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві посвідчення № 1126-32/6-19 протокол від 11.03.2019 р № 32/6 
«Правила безпеки систем газопостачання» , «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» , Правил охорони праці під час експлуатацій 
вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання посвідчення», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»
№ 1126-32/в-19 протокол від 22.03.2019 р № 32/1- в, «Правила безпеки при заготівлі та 
переробці брухту та відходів чорних металів посвідчення № 1137- 69- 19 протокол від 
15.03.2019 р № 69
Зброжек Ігор Володимирович - в.о.інженера з охорони праці : Закон України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього , посвідчення № 4113-135-16 протокол від 
П.П.Лбр № 135/1 , «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 Система 
стандартів безпеки праці.. Охорона праці і промислова безпека у будівництві посвідчення № 
4113-135/6-16 протокол від 31.10.2016 р № 135 -б Правила безпеки систем газопостачання та 
правил виконання газонебезпечних робіт, посвідчення № 4113 -13 5/в-16 протокол від 
03.11.2016 р № 135 -  в Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском , протокол № 03-01/4-20 від 24.01.2019 р Правил охорони праці під час експлуатацій 
вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол № 03- 
01/2-24 від 24.01.2019 р

Розроблено та затверджено наказом № 6 від 22.03.2019 р
Положення про службу охорони праці
Положення про систему управління охороною праці
Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Наказом № 13 від 16.09..2017 р затверджено та введено в дію інструкції з питань охорони праці 
по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, протокол № 09 від 29.12..2018 р. , № 15 від 29.12..2018 р , №13 від 
29.12..2018 р
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці
Працівники, забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.



Видача працівникам і повернення ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту обліковуються в особистій картці встановленої форми.
Запобіжні пояси отримані і випробувані перед вводом в експлуатацію. Дата огляду та 

випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань засобів захисту, протокол 
випробування від 19 грудня 2018 р
Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок підприємства у відділенні 
профоглядів Поліклініки № 2 (останній заключний акт від 20.09.18 р р 
Психофізіологічне обстеження працівників в ДП «Рівненський експерно-технічний центр 
Держпраці» від 31.10.2018 р
Підприємство забезпечене навчальними планами, посібниками та НПАОП. :

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Постанова Кабінету міністрів України № и 1107 від 26.10.2011 р «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки
4.3акон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
5. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
7. ДБН А.3.2-2-2009 Основні положення. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
ДБН А.3.1-5.2009 Організація будівельного виробництва
8. НПАОП 0.00-1.20.98 Правила безпеки систем газопостачання
9. НПАОП 0.00-1.30-01 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
10. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 
условия.
11. НПАОП 0.00-1.15.07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
12. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
13. НПАОП 0.00-1.81-11 «Правила охорони1 праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском».
14. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників
15. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій».
16. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захвор^ащсідварій на виробництві
1 7 ^ ^ № ^ 3 2 ^ ^ 4 2 -0 5  Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 

питань од&шни праці.
) Типове положення про службу охорони праці

В.П.Ларін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі 
Держпраці
«____»_______________________р

обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі

№ І Управління Держпраці у Рівненській7блІстІ|
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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