
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮ З - РЗВА ”; 33001, Україна, м. Рівне, вул. Біла, 16, код 

ЄДРПОУ 34704105, Генеральний директор - М ироню к Роман Ю рійович, 
тел. +38 (0362) 617-201: факс +38 (0362) 617-470: E-mail: office@ rzva.com .ua

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________ З З 001, Україна, м. Рівне, вул. Біла, 16 _____________________
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки)

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

страхування України v Рівненській області, платник внесків за № 560010012731 
(найменування страхової компанії, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 03-04 березня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

________________ Я, М ироню к Роман Ю рійович__________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця)

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

Технологічні транспортні засоби;

1) . Навантажувач дизельний вилковий Jungheinrich DFG660, номерний знак-Т01210ВК 
серія та №  свідоцтва - Серія ВК № 001271, №  двигуна - № 0006456R, інвентарний №

2200002722, ідентиф. № 1D097638, рік випуску - 2009 р., країна виробник - Німеччина.

2 ) . Електричний ш табелер типу М іні М увер HW E 100S, заводський № 6112981,
інвентарний № 10031592, рік випуску - 2010 р., країна виробник - Ш веція.____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, підрозділів)
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Інші відомості: Генеральний директор ТОВ “ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА” 
Миронюк Роман Юрійович, пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про 
охорону праці” і нормативно-правових актів до нього, а також навчання та перевірку знань з 
електробезпеки (поевідчення № 3836-130-17 від 05Л0.2017р., видане ДП “Рівненський ЕТЦ” 
Управління Держпраці в Рівненській обл. В Товаристві створено службу охорони праці. 
Функції начальника служби охорони праці, згідно наказу № 129 від 10.04.2017р., покладено 
на Грудницького Володимира Миколайовича, який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України “Про охорону праці” і нормативно-правових актів до нього, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 1103-32-19 
від 15.03.2019 р., видане ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці в Рівненській 
обл.,’’Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”, “Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 1103-32/6-19 від 11.03.2019 р., “Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів”, посвідчення № 1317-41-19 від
27.03.2019 р., “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, посвідчення №1103-32/в-19 від
15.03.2019 р.. Інструкції з охорони праці на підприємстві переглянуті та затверджені, згідно 
чинного Законодавства, наказ № 210 від 12.12.2019 р.. Проводяться навчання та перевірка 
знань працівників з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, згідно чинного 
Законодавства та НПАОП, відповідною комісією, створеною на підставі наказу № 143 від
21.08.2019 р., члени комісії пройшли навчання та перевірку знань по всіх необхідних 
дисциплінах з отриманням посвідчень відповідного зразку в ДП “Рівненський ЕТЦ” 
Управління Держпраці в Рівненській обл.. Працівникам, яки експлуатують та обслуговують 
технологічні транспортні засоби своєчасно та в повному обсязі проводять інструктажі з 
охорони праці та правил безпечного виконання робіт, пожежної та електробезпеки. 
Працівники в повному обсязі забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, 
спецодягом та спецвзуттям. Експлуатаційною, технічною документацією, нормативно- 
правовими актами, навчально-методичними матеріалами, а також матеріально-технічна база 
забезпечені в повному обсязі та у відповідності до вимог чинного Законодавства.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; наявш га^луж би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуз^(давд^Й !^ентації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчз:^№ ^^^^^^®^^абезпечення)

Ут червня 202

Р.Ю. Миронюк 
(ініціали та прізвище)

М.П.
агггггіДекларація зареєстрована у журналі облікурс)у№р;тїв рГодп0^арЩв|нЩ^;у '̂^^^І^торіа^^

органі Держпраці ,2 0 _ р .№ ТРОВАНО
І За № від* С?УЖ * 20й?

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом на^И зг^ ^  ш  ббрббкуперсональних даній^м етою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів йа виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

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

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}


