
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 ТОВ “ Річ Ленд”____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35530. Рівненський район. смт.Квасилів. вул.Індустріальна, 16А. тел.(0362)627018.____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

КВЕД 08.92. код згідно з ЄДРПОУ 36809662______________________________________ _____
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;

_________________ Рівненський район. смт.Квасилів. вул.Індустріальна. 16А________________
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 Не вимагається_________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я, _________________ Г едьфалві Міклош Міклошович______
(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 (п,5 Додаток 7 до Порядку)________________________________
(найменування виду робіт

1. Автонавантажувач « Мзэап» №І)1А15У/ зав.№ Ж 0 1-001029 реєстр.№ Т00433ВК. 2005р. Японія
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2. Навантажувач фронтальний ХСТУЮ ZL30G зав.№ 130 0070231 реєстр . №33130ВК.2007р. Китай
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

З .Автонавантажувач «Тоуоїа»62-6ЕРЕ25 зав.№606ЕРЕ25-Е20325, реєстр.№Т01145ВК, 1999р. 
Німеччина

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



З (три одиниці) роботи проводяться згідно транспортно-технологічної схеми переміщення
вантажів автонавантажувачем по території виробничої бази ТОВ “Річ Ленд”______________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
___________________ виробниче приміщення_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Наказом № 155/1 від 10.09.2018року призначено відповідальних осіб за технічний стан 
автонавантажувача Гука В.В., за безпечне проведення робіт автонавантажувачами Костренка Є.І.
На підприємстві створена служба охорони праці ( Інженер з о х о р о н и _________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
праці — Пархомчук А.В.), діє положення «Положення про систему управління охороною праці» 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
(Наказ № 137 від 08.08.2018року),«Положення про службу охорони праці»(Наказ № 136 від_____

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
08.08.2018року). «Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
праці » (Наказ № 138 від 08.08.2018року).___________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Наказом по підприємству № 141 від 09.08.2018 року затверджено та введено в дію інструкції з

охорони праці згідно штатного розпису ( Загальні, інструкції з охорони праці по професіям,________
інструкції з охорони праці по видам робіт). Під час виконання робіт на автонавантажувачі робітники 
керуються інструкціями з охорони праці діючими на підприємстві та Правилами охорони праці під 
час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. На підприємстві розроблена та виконується 
програма по проведенню навчань з питань охорони праці, створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці ( Наказ № 155 від 10.089.2018 року). Всі члени комісії 
пройшли навчання і перевірку знань Закону України “Про охорну праці” та нормативно-правових 
актів до нього:____________________________________________________________________

Голова комісії: Гедьфалві М.М. 
Члени комісії:

директор ТОВ “Річ Ленд”( посв. № 3051-94-18)

_________Гук В.В. - заст.директора ( посв. № 4499-312-17: № 4589-151-16),__________________
_________КостренкоЄ.І. - начальник виробництва ( посв. № 3942-121-18; № 3942-121/6-18).
_________Пархомчук А.В. - інженер з охорони праці ( посв.№ 3949-121-18; № 3949-121/1216-18).

Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.________________________________________________________________________
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства. На підприємстві є паспорта та інша експплуатаційна документація на
устаткування, відповідна транспортно-технологічна схема переміщення вантажів по території_____
підприємства. Працівники підприємства забезпечені спецодягом.спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у
відповідності до чинних нормативних актів._____________________________ __________________
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпеченні " ___________

І Ж  г ї ,  .  ' < ^ Ш \  яз И

Гедьфалві М.М

14 11 2018

(ініціали та прізвище)
Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
^  ____ 20^ р^

Декларація зареєстрована у журналі-обжи^^уД^^^І^осдадарюва 
органі Держпраці_______________ 20__ р. Ж ______ (посада, підпис)

ериторіальному


