
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, код ЄДРПОУ 13990932, 
директор Левченко Олег Вікторович, тел/факс (0362) 26-46-78, info@pztrans.com 
Юридична адреса: Укрдішді, 3302%, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Котляревського, 18, тел/факс 
(0362) 26-46-78

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.Страпіевичі.
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 №175/000/190000003 
від 14.05.2019р., ПрАТ «УПСК», термін дії договору -  до 28.05.2020р.

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 експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме:

- Технологічні транспортні засоби.

№
п/п Назва ЛВДС Марка, 

модель ТЗ per. Номер Рік
випуску Тип ТЗ Країна виробник

1 2 3 4 5 6 7
1. Н. Волинський Борекс-2102 79-49 ЖЦ 2000 Екскаватор Україна
2. Н. Волинський Caterpillar 320D 04378 AM 2007 Екскаватор США
3. Н. Волинський Т-130МВГ-1 Т 02541 AM 1986 Бульдозер Челябінськ СССР
4. Н. Волинський 40814 008-76 АЕ 1992 Навантажувач Україна
5. ЛВДС "5С" ЭО-2621-ВЗ 41010 ВК 2002 Екскаватор Україна
6. ЛВДС "5С" ДЗ-110 АТ-130 Т01055ВК 1984 Бульдозер Челябінськ СССР
7. ЛВДС "1К" Т-130МГ Т 0703 ЛВ 1986 Бульдозер Челябінськ СССР
8. ЛВДС "1К" ДТ-75 Т 0705 ЛВ 1988 Бульдозер Волгоград СССР
9. ЛВДС "1К" ЭО-2625 Т 0704 ЛВ 1992 Екскаватор Україна
10. ЛВДС'ІК" ЭО-2621В-3 Т2613 ЛВ 2002 Екскаватор Україна
11. ЛВДС'ІК" Liebherr R-317L Т00152ВС 2010 Екскаватор Німеччина
12. ЛВДС "1К" ЮМЗ-6АКЛ Т 1495 ЛВ 1991 Трактор Україна
13. ЛВДС

"Дубриничі"
ЕО-2621 62-91 ЗА 1993 Екскаватор Україна

14. ЛВДС
"Дубриничі"

КАСЕ-688 62-93 ЗА 1993 Екскаватор Франція

15. ЛВДС
"Дубриничі"

Hyundai
R140LCD-7

Т 1143 ЗА 2009 Екскаватор Корея

16. ЛВДС
"Дубриничі"

ТГ-123К Т 0926 ЗА 1987 Трубоукладач Михнево, СССР

mailto:info@pztrans.com


17. лвдс
"Дубриничі"

Т-170.00-1 031-43 СК 1988 Бульдозер Челябінськ

18. ЛВДС
"Дубриничі"

ДТ-75Д 03142 СК 1988 Бульдозер Волгоград СССР

19. РБУ ДЗ-110В Т 00075 АО 1987 Бульдозер Челябінськ СССР
20. РБУ Caterpillar PL61 Т00262 АО 2012 Трубоукладач США
21. РБУ ЭО-2621 Т0201 ЗА 1989 Екскаватор Україна
22. РБУ Liebherr R-317L 00048 Т АО 2010 Екскаватор Німеччина
23. ТС АУП АН-40814 Т 0952 РВ 1994 Навантажувач Україна
24. ТС АУП 41.030 Т00926ВК 2017 Навантажувач Україна
25. ТС АУП Борекс-2102 003-99 РА 1993 Екскаватор Україна

Загальна кількість робочих місць -  367, з них 214, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм. Офісне приміщення, склади та гаражі, виробничі приміщення.

Інші відомості:
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 №2569-79-18 від 31.08.2018р.

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 №2571-79-18 від 31.08.2018р.

Глинський Олександр Іванович -  начальник транспортної служби -  відповідальна особа за 
роботою технологічних транспортних засобів виробничих підрозділів товариства. Пройшов 
навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього, посвідчення №б\н від 01.06.2017р.

Наказом товариства №138 від 25.08.2015р. створено службу охорони праці.
В ТОВ «Прикарпатзахідтранс» розроблені та затверджені наказом №544 від 29.11.2019 року 

інструкції з охорони праці по видах робіт та наказом №20 від 16.01.2018 року по професіях, 
також для кожного технологічного засобу розроблені інструкції по експлуатації.

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 
праці ТОВ «Прикарпатзахідтранс».

Наказом №722 від 09.11.2018р. створено постійно-діюч}' 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.

У штаті товариства є медичні працівники, котрі проводять передрейсовий та післярейсовий 
медичні огляди працівникам технологічний транспортних засобів. Окрім цього працівники 
пройшли попередній медогляд, проходять періодичний медогляд, пройшли вступний та 
первинний на робочому місці інструктажі, проходять повторний, при необхідності позаплановий 
та цільовий інструктажі. Працівники забезпечені спецодягом, спедвзуттям, сигнальними 
жилетами, рукавицями, 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 №46 від 23.01.2019 року.



Усі технологічні транспортні засоби укомплектовані медичними аптечками, знаками 
аварійної зупинки, противідкатними упорами та вогнегасниками, мають місця простоювання -  
гаражі, а також проходять передрейсовий та післярейсовий технічні огляди.

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.

Директор
ТОВ «Прикарпатзахідтранс»

о Г 20^ .

О.В.Левченко

Декларація зареєстрована в журналі обліку суоєкта господарювання у територіальному органі 
Держпраці_______________________________________________ 20_____р. № _________

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізігчними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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