
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 прані

Відомості про роботодавця. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛДІ», що 
знаходиться за адресою смт. Демидівка, Рівненської області по вул. Загребля, 2В, код згідно із 
ЄДР1ТОУ 328034489, директор Пецюк Дмитро Васильович, тел (факс) 0363762425, ел. адреса 
оісіі tov@ukr.net. Місце експлуатації -  смт. Демидівка, Рівненська обл., вул. Загребля, 2В.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами непроводилось.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці. Добровільний аудит із 
охорони праці непроводився.

Я, Пецюк Дмитро Васильович 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:

*

- експлуатація технологічного транспортного засобу (автонавантажувач) ЛЖСНЕІМІІСН 
ТЕ050СКС140-450ЯТ випуск 2004 р., виробник Німеччина. Автонавантажувач ЛЯЧЮНЕШЯІСН 
ТЕ050СКС140-450гТ куплено в Україні в вересні 2016 року. На даний навантажувач вилкового типу 
наявний паспорт, висновок експертизи Київського експертно-технічного центру держпраці № 80.2- 
02-302-1925.16, від 08.06.2016, щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної 
безпеки, вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. За результатами 
проведеної експертизи встановлено, що автонавантажувач марки ЛЖОНЕГЦЯІСН (Німеччина) 
моделі ТЕ050СКШ40-4502Т, 2004 року випуску віідповідає вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці, що чинні на території України. Автонавантажувач зареєстровано Рівненським ЕТЦ 
держпраці 4 січня 2017 р., свідоцтво про реєстрацію ВК №000939 і присвоєно державний номерний 
знак Т00878ВК. Автонавантажувач проходить технічні огляди (останній проведено ДП «Рівненським 
експертно-технічним центром 19 січня 2018р., талон №0459, акт державного технічного огляду 
технічного транспортного засобу №17-18 від 19 січня 2018р.).

експлуатація технологічного транспортного засобу (автонавантажувач) НУБТЕЯ Н3.00 ЕТ 
виробник Німеччина, рік випуску 2007. Автонавантажувач НУ8ТЕЯ НЗ.ОО БТ придбано в Україні в 
грудні 2013р. На даний автонавантажувач вилкового типу наявний паспорт, висновок експертизи 
Державного підприємства Рівненський ЕТЦ Держпраці №56.04.05.127.16 від 25 липня 2016р. щодо 
відповідності машин підвищеної небезпеки закордонного виробництва вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. За результатами проведеної експертизи машин 
підвищеної небезпеки встановлено, що автонавантажувач НУБТЕЯ НЗ.ОО П  відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки України. 1 вересня 2016 р. проведено 
Державну реєстрацію автонавантажувача НУБТЕЯ НЗ.ОО ЕТ в управлінні Держпраці Рівненської 
області, свідоцтво про реєстрацію ВК №000901, присвоєно державний номерний знак Т00840ВК. 
Автонавантажувач проходить технічні огляди (останній ТО проведено ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр» 09 липня 2018р., талон №0851. акт Державного огляду технологічного 
транспортного засобу №183-18 від 09.07.2018р.).
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Автонавантажувачі HYSTER НЗ.ОО FT і JUNGHEINRICH TFG50CKG140-450ZT 
використовуються на підприємстві як технологічні транспортні засоби в цеху первинної переробки 
деревини і цеху готової продукції. Автонавантажувачі використовуються для транспортування 
пиломатеріалів (дощок) піддонів із заготовкою, готових деталей кухонних меблів.

На автонавантажувачах працюють водіями працівники, які пройшли відповідну підготовку і 
отримали посвідчення водія навантажувача в навчально-курсовому комбінаті. Панасюк Іван 
Олександрович -  посвідчення водія навантажувача четвертого розряду, видано «Дочірнє 
підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Рівневторбуд» 23 січня 2015р., реєстраційний номер 
№21. Ліщинський Володимир Борисович -  посвідчення водія навантажувача четвертого розряду, 
видано «Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Рівневторбуд» 26 вересня 2017р., 
реєстраційний номер №869.

На підприємстві створено 32 робочих місць, в тому числі 26 робочих місць із підвищеною 
небезпекою.

Інші відомості. На підприємстві за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки відповідають:

Поліщук Володимир Миколайович -  заступник директора (відповідає за охорону праці 
вцілому, відповідає за охорону праці в котельні, за електробезпеку, виконання робіт технологічними 
транспортними засобами. Пройшов навчання в «ДП Рівненський ЕТЦ». Протокол від 25.04.2016р. 
№92 із правил охорони праці в деревообробній промисловості, із правил будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів, правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, посвідчення №1405-92-16, дійсне до 25.04.2019р.

Пройшов навчання і перевірку знань в «ДП Рівненський ЕТЦ» Протокол від 25.05.2016р.
№60, із правил технічної експлуатації установок споживачів, посвідчення №1673-60-16, дійсне до 
25.05.2019р.

Пройшов навчання і перевірку знань, в «ДП Рівненський ЕТЦ» Протокол від 15.04.2016р. 
№41, із правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів , посвідчення №1231- 
41-16, дійсне до 15.04.2019р,

- із правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Протокол 
від 02.11,2018р. №160, посвідчення №5349-160-18, дійсне до 02.11.2021 р,

- із закону «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. Протокол від 
24.11.2017р. №155, посвідчення №4816-155-17, дійсне до 24.11.2020р,

- пройшов навчання і перевірку знань на групу електробезпеки, присвоєно четверту групу із 
електробезпеки, посвідчення №6403-146, дійсне до 08.11.2019р.

Ткач Ігор Паладійович - заступник директора (відповідає за дотримання правил охорони 
праці під час виконання робіт кран-балками, правил протипожежної безпеки на підприємстві. 
Пройшов навчання і перевірку знань в «ДП Рівненський ЕТЦ» Протокол від 28.01.2016р. №51.

із правил будови та експлуатації вантажопідйомних кранів 
із правил будови і безпечної експлуатації підйомників
із правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт, посвідчення №1466-51-16, дійсне 
до 28.04.2019р.
Пройшов навчання і перевірку знань в «ДП Рівненський ЕТЦ» протокол від 22.01.2016р. 
№ 2 .
із закону про охорону праці та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №67-2- 
16, дійсне до 22.01.2019р.



Савич Василь Григорович -  майстер цеху (відповідає за дотримання правил охорони праці 
і протипожежної безпеки в цеху первинної переробки деревини). Пройшов навчання і 
перевірку знань в «ДП Рівненський ЕТЦ» протокол від 22.01.16р. №2.

із закону про охорону праці та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №64-2- 
16, дійсне до 22.01.2019р.

Сінічук Роман Богданович -  начальник цеху (відповідає за дотримання правил охорони 
праці і протипожежної безпеки в цеху готової продукції. Пройшов навчання і перевірку 
знань в «ДП Рівненський ЕТЦ» протокол від 22.01.16р. №2.

із закону про охорону праці та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №65-2- 
16, дійсне до 22.01.2019р.

Наказом директора від 20.01.2016р. №96 затверджено служба із охорони праці в кількості 
5 чоловік.

Керівник служби: Поліщук В.М. -  заступник директора.

Спеціалісти служби: Ткач І.П. -  заступник директора 

Сунічук Р.Б. -  начальник цеху 

Савич В.Г. -  майстер цеху

Бондарчук О.Е. -  верстатник деревообробних верстатів.

Служба із охорони праці в своїй роботі керується «Положенням про службу із охорони 
праці» розробленим і затвердженим на підприємстві наказом директора від 11 жовтня 
2007р. №33.

Щорічно проводиться навчання працівників підприємства із правил будови, технічної 
експлуатації, правил охорони праці та протипожежної безпеки за наявними 
спеціальностями. Після навчання проводиться перевірка знань.

Наказом від 16.03.2018р. №19 створена постійно діюча екзаменаційна комісія по перевірці 
знань, безпечних прийомів роботи і охорони праці у працівників підприємства. Результати 
перевірки знань оформлюються відповідним протоколом. Комісія в складі:

Голова комісії: Поліщук В.М. -  заступник директора.

Члени комісії: Ткач І.П. -  заступник директора

Сунічук Р.Б. -  начальник цеху

Савич В.Г. -  майстер цеху

По видах робіт на підприємстві розроблені і затверджені наказом директора відповідні 
інструкції із охорони праці.

При прийомі працівників на роботу заступником директора відповідальним з охорону 
праці на підприємстві проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці.



Відповідальними працівниками (начальником цеху, майстром цеху) на робочих місцях 
проводяться із працівниками (первинні, повторні, позапланові і цільові) інструктажі, які 
реєструються в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 
Журнали прошнуровані, пронумеровані сторінки, скріплені підписом відповідальної особи 
і печаткою.

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом згідно затвердженого переліку та 
засобами індивідуального захисту. Із- засобів індивідуального захисту працівникам

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 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 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.".

Управління Держпраці у Рівненській області І
ЗАРЕЄСТРОВАНО


