
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» 
Місцезнаходження юридичної особи : 35350,Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул..Б.Хмельницького 
,буд19.
Місце її державної реєстрації:

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38623245 

Код виду діяльності згідно з КВЕЛ:
28.29.-Виробництво інших машин і устаткування загального призначення.н.в.і.у.;
28.41 Виробництво металообробних машин;
28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; 
28.49 Виробництво інших верстатів.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Панчук Святослав Володимирович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 0362 203012; факс 0362 203012; 
моб, Тел: 0968685224, kzko@mail.rv.ua.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 35350,Рівненський р-н, смт. Квасилів, 
вул..Б.Хмельницького ,буд19.

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 
«Квасилівський ливарно-механічний завод» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом 
підвищеної небезпеки.

Я,Панчук Святослав Володимирович — директор ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» 
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, устаткування підвищеної небезпеки: 

найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 56 чоловік з них 36 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки та 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративний корпус розташований під однім дахом 
з механо- складальним цехом, ливарний цех, ремонтно - модельна дільниця.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): ТОВ «Квасилівський 
ливарно-механічний завод» складається з наступних виробничих дільниць:

-  ливарний ц ех ;
-  механо- складальний цех;
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-  ремонтно- модельна дільниця.

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» наказом
№ 11 від 19 .01.2011 г. по підприємству призначені:

-  Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Квасилівський 
ливарно-механічний завод» директор Панчук Святослав Володимирович;

-  Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів 
й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та 
контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Мирошниченко Анатолій 
Ростиславович;

-  Відповідальні за безпечне виконання робітна висоті:- технолог Ніжнік Юрій Миколайович.

Наявність служби охорони праці: ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» » наказом
№ 62 від 18.10.2017 року створена служба з охорони праці, наказом № 64 від 20.10.2017 року 
про затвердження положення про службу охорони праці та систему управління ОП

Інформації про інструкції: На ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» » розроблені та
затверджені наказом № 55 від 23.08.207 року інструкції по охороні праці по професіям

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: ТОВ «Квасилівський 
ливарно-механічний завод» наказом № 20 від 30.01.2017 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли в Рівненському експертно- 
технічному центрі навчання та перевірку знань, мають посвідчення про перевірку знань «закону 
України про охорону праці» та нормативно -  правових актів до нього, правил охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями, правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті, надання першої медичної допомоги та мають посвідчення.

№
п\п

Прізвище та імя 
по батькові

Посада №, дата
посвідчення під час 
виконання роботи 
на висоті

№, дата посвідчення 
експлуатація 
посудин що 
працюють під 
тиском

№, дата посвідчення 
закон України про 
охорону праці

1 Панчук С.В. Директор №268 -9/Б-17 від 
06.02.2017р.

№268 -9/В-17 від 
09.02.2017р.

№268 -9-17 від 
15.03.2017р.

2 Подлесний В. О. Головний
інженер

№118 -4/Б-16 від 
25.01.2016р.

№118 -4/В-16 від 
28.01.2016р.

№ 118-4-16 від 
28.01.2016р.

3 Мирошниченко
А.Р

Інженер 3 
охорони праці

№226 -9/Б-17 від 
06.02.2017р.

№226 -9/В-16 від 
09.02.2017р.

№226 -9-17 від 
09.02.2017р.

4 Пірого В.В. Начальник
виробництва

№265 -9/Б-17 від 
06.02.2017р.

№265 -9/В-17 від 
09.02.2017р.

№265 -9-17 від 
09.02.2017р.

5 Фіщук В.В Начальник
цеху

№263 -9/Б-17 від 
06.02.2017р.

№263 -9/В-17 від 
09.02.2017р.

№263 -9-17 від 
09.02.2017р.

6 Ніжнік Ю.М Головний
технолог

№414198 -140/Б-17 
від 23.10.2017р.

№4192-140/В-17 від 
27.10.2017р.

№4198-140-17 від 
27.10.2017р.

6 Гурак М.Б. Начальник
дільниці

№267 -9/Б-17 від 
06.02.2017р.

№267 -9/В-17 від 
09.02.2017р.

№267 -9-17 від 
09.02.2017р.



Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані уаботников:
ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» наказом № 64 від 20.10.2017 року затверджено 
положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, а також 
після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до 
виконання робіт:
-протокол № 1 від 06.03 2017 року по ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» про 
перевірку знань по інструкціям з охорони ;
- -протокол № 2 від 06.03 2017 року по ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» про 
перевірку знань по інструкціям з питань охорони праці.

Експлуатаційна документація: ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» є паспорта на усе 
обладнання та схема розміщення по виробничім дільницям,

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту.
1 .Костюм Є-КД 45 шт
2.Куртка ватна 21шт
3. Черевики В А 412ф(8) 68 пар
4.Чоботи ВС 408 (14) 5пар
5.Черевики робочі 4пар.
6. Костюм Є-КК 3 шт.
7.Футболка 3 шт
8.Куртка тепла ЄК 3 шт
9. Куртка тепла ЄК 1 шт
10. Окуляри захисні 60 пар
11. Респіратор "Лепесток" 100 шт.
12. кепка 3 шт
13. Рукавички 562 пар
14.Краги - 30 пар
15. Рукавиці трикотажні робочі 10 пар

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення: 
на ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» є затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці,, наказом №64 від 20.10.2017 року затверджено та 
введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, 
також є нормативно правові акти з охорони праці:__________________________________________
Правила пожежної безпеки в Україні НАПБА.01.001-200

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. ДСТУ 3273-95

Вимоги безпеки при роботі на висоті НПАОП 0.00-7.07-07

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2293-99

Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про державну експертизу умов праці НПАОП 0.05-4.01-90

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок трудового і професійного навчання 
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та 
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-4.24-03



Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.18-04

Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок.

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила експлуатації вогнегасників НАПБ Б.01.008- 2004

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004

Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. НПАОП 63.11-7.02-87

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють 
нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів

НПАОП 0.00-5.20-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт 
з переміщення вантажів кранами

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання 
вантажопідіймальних кранів в справному стані'

НПАОП 0.00-5.07-94

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

(ініціали та прізвище)

на у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 

р.И________________ . Управління Держпраці у Рівненській області ? 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

(п о с а д а ,  п ід п и с )


