
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАРМХАУС 
ГРУП”, Юридична адреса: 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Городок, вул. 
Барона Штейнгеля,ЗА.
ЄДРПОУ 37083386; КВЕД-25.21"Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення" 
Директор - Зелінський Роман Вікторович.Тел. 0985257454.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Україна.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової 
компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) - відсутня.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Зелінський Роман Вікторович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи верхолазні;
- роботи в колодязях, траншеях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, 
трубопроводах);
-  зберігання балонів, контейнерів із стисненим, зрідженим та інертним газом;
-  зварювальні роботи.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 6. Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству №2-ОП від 12.02.2019р., покладено на інженера з охорони праці 
Мельника Анатолія Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ 
Управління Держпраці у Рівненській області з Закону України "Про охорону праці" та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення №578-18-19 протокол від 22.02.2019р. 
№18, "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 безпеки у будівництві", посвідчення №578- 
18/6-19, протокол від 18.02.19р. №18/6."Правил охорони праці під час роботи під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском", Правил охорони систем 
газопостачання", посвідчення №578-18/в-19, протокол від 22.02.19р. №18/в.

У ТОВ “ВАРМХАУС ГРУП” розроблено, затверджено та введено в дію: 
згідно наказу №8-ОП від 28.02.2018р., інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт; згідно наказу №17-ОП від 01.04.2019р., посадові інструкції; згідно наказу 
№2-ОП від 12.02.2019р., Положення про службу охорони праці; згідно наказу №4-ОП від 
26.02.2019р., Положення про видачу та оформлення наряд-допуску; згідно наказу №1-ОП 
від 12.02.2019р., Положення про систему управління охороною праці; згідно наказу №3- 
ОП від 12.02.2019р., Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
Програма вступного інструктажу та програми навчання за професіями.
На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал 
обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд- 
допусків; Журнал обліку та зберігання засобів захисту, Журнал періодичного огляду тари, 
Журнал реєстрації та обліку балонів для стиснених і зріджених газів та ін.

На підприємстві, наказом №5-ОП від 26.02.2019р. створено комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - директор Зелінський 
Роман Вікторович (посвідчення Рівненського ЕТЦ №567-18-19 протокол від 22.02.2019р. 
№18 Закон України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення №567-18/6-19 та протокол від 18.02.2019р. №18/6 "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"),"Правил охорони праці під час роботи під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском", Правил охорони систем 
газопостачання", посвідчення №567-18/в-19, протокол від 22.02.19р. №18/в. Члени комісії 
- начальник виробництва Панчук Микола Миколайович (посвідчення Рівненського ЕТЦ 
№582-18-19 протокол від 22.02.2019р. №18 Закон України "Про охорону праці"та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення №582-18/6-19 та протокол від 
18.02.2019р. №18/6 "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","Правил 
охорони праці під час роботи під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", 
Правил охорони систем газопостачання", посвідчення №582-18/в-19 та протокол від 
22.02.2019 №18/в) та інженер з охорони праці Мельник Анатолій Олександрович 
(посвідчення Рівненського ЕТЦ №578-18-19 протокол від 22.02.2019р. №18 Закон України 
"Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №578-18/6-19 
та протокол від 18.02.2019р. №18/6 "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"),"Правил охорони праці під час роботи під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском", Правил охорони систем газопостачання", посвідчення №578-18/в-19, 
протокол від 22.02.19р.№18/в).

Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки, 
згідно наказу №4-ОП від 26.02.2019, є начальник виробництва Панчук Микола 
Миколайович. На підприємстві наказом №12-ОП від 04.03.2019 року призначено 
відповідальною особою по нагляду за технічним станом та експлуатацією обладнання під 
тиском, в т.ч. балонів, газозварювального і газорізального обладнання директора 
Зелінського Р.В., відповідальною особою за справний технічний стан і безпечною 
експлуатацією обладнання під тиском, в т.ч. безпечною експлуатацією балонів та 
газозварювального і газорізального обладнання призначено начальника виробництва 
Панчука М.М. На підприємстві наказом №20-ОП від 08.04.2019 року призначено 
відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних роботах, 
роботах в колодязях, траншеях, котлованах начальника виробничої дільниці Юсина В.В., 
який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії підприємства, 
Протокол № 2 від 01.04.2019р. В наявності є запобіжні пояси, які пройшли випробування 
в ДП “Рівненський ЕТЦ“ (Протокол № 640/19 огляду та випробування засобів захисту від 
13.02.2019). Зберігання балонів проводиться в окремому вентильованому складському 
приміщенні, закритому від попадання на них прямих сонячних променів, в окремих 
клітях, закритих на замок, з встановлених на них попереджувальних знаків безпеки.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці в комісії підприємства Протокол №1-ОП від 
12.04.2019р., пройшли медичний огляд, психо-фізіологічну експертизу та забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і 313, а саме: страхувальними канатами, запобіжними поясами, 
захисними касками та щитками, захисними окулярами, респіраторами, рукавицями.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з

, , х х ___У суб'єктів господарювання у Управлінні Держпраці

І і и  ь /и  и  и  і и  у 1УГ і  X .

РМХАУС ГРУП" наявні
,вищеної небезпеки.

наявні необхідні нормативні документи, що

Р.В. Зелінський

20___р. №
Управління Держпраці у Рівненській області

З АР ЕЄ С ТР О ВА НО
Ж Г )  Я


