
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Мале підприємство з обмеженою відповідальністю «Квант»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Здолбунів. вул. Нова, буд. 1
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 13991920. КВЕД: 41.20.__________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
__________ Люльчак Ігор Дмитрович____________

прізвище, ім’я та по батькові керівника;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

_______________ тел. (03652) 2-52-22 E-mail: mpkvant(a),ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________ м.Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 1. вся територія України
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

відшкодування наслідків можливої шкоди №25 від 11.02.2019р. з ПАТ «Національна страхова 
компанія ОРАНТА» до 11.02.2020р.

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Добровільний аудит не проводився.

Я, Люльчак Ігор Дмитрович_____________________________________________,
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

Роботи верхолазні та скелелазні;
Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 

отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;
Зварювальні роботи:

Місце виконання робіт:
- цех дільниці виготовлення, ремонту і монтажу, що знаходиться за адресою м.Здолбунів, 
вул.Шевченка 1;
- територія України.
Кількість робочих місць -  35, в тому числі на яких існує ризик винекнення травм -  35.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих МІСЦЬ, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №21 від 05. 02.2019р. призначено відповідальних осіб:



Відповідальний за безпечне зберігання і видачу кисневих балонів із стисненими та 
зрідженими газами - Германюк Панас Терентійович.;

Відповідальний за здійснення нагляду за безпечне виконання робіт із застосуванням 
кисневих балонів із стисненими та зрідженими газами - Хоманець Андрій Михайлович;

Відповідальний за справний технічний стан електрогосподарства, компресорного 
обладнання, зварювального обладнання та електроінструментів на підприємстві згідно вимог 
ПБЕЕ і ПТЕЕ, безпечну роботу на цьому обладнанні, своєчасну перевірку і випробування, 
правильне використання електроенергії - Германюк Панас Терентійович. (V група допуску по 
електробезпеці), при його відсутності - Хоманець Андрій Михайлович. (IV група допуску по 
електробезпеці);

Відповідальний за здійснення нагляду за безпеку і безпечне виконання робіт 
електроінструментом, гідроінструментом, пневмоінструментом -  Роденков Сергій 
Володимирович;
Наказом №26 від 05. 02.2019р. призначено відповідальних осіб:
- відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки , а саме робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камрах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) -  Роденков Сергій 
Володимирович.
Наказом №25 від 05. 02.2019р. призначено відповідальних осіб:

відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки , а саме робіт верхолазних та скелелаз них - Роденков Сергій Володимирович.
Хоманець Андрій Михайлович -  директор технічний.
Пройшов навчання в Державній службі України з питань праці Рівненський експертно-технічний 
центр:
-законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки; посвідчення № 606-19-18, протокол №19 від 23.02.2018р.
-«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» посвідчення № 
606-19/в-18, протокол №19/в від 23.02.2018р.
- «Правил охорони праці під сам роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» посвідчення № 606-19/6-18, протокол №19/6 від 23.02.2018р.
- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» посвідчення № 373-12-18, 
протокол №12 від 02.02.2018р.
Германюк Панас Терентійович -  головний енергетик.
Пройшов навчання в Державній службі України з питань праці Рівненський експертно-технічний 
центр
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» 
посвідчення № 6126-183-18, протокол №183 від 30.11.2018р.
-«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» посвідчення № 
4594-141-18, протокол №141 від 24.09.2018р.

V група допуску з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В. посвідчення від 
27.06.2018р.
На підприємстві наказом від 02.08.2016р. №38 створена служба охорони праці під керівництвом 
заступника директора з охорони праці Гнєзділової Ольги Олександрівни. Пройшла навчання в 
Державній службі України з питань праці Рівненський експертно-технічний центр:
- Закону України про охорону праці та нормативно-правових актів до нього посвідчення № 
1562-58-16, протокол №58 від 13.05.2016р.
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» посвідчення № 4394-133-18, протокол №133 від 19.09.2018р.
- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» посвідчення № 384-12-18, 
протокол №12 від 02.02.2018р.

IV група допуску з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В. посвідчення від 
12.03.2014р.



Роденков Сергій Володимирович -  начальник дільниці пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці в постійно діючій комісії підприємства:

Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони праці під сам роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» №80 від 
27.12.2018р.;
т III група допуску з електробезпеки в електроустановках до 1000 В від 27.12.2018р.

На підприємстві розроблено : «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему 
охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці», «Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони 
праці». Також, на підприємстві створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
від 05.02.2019 №18), члени яких пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці» та виявили потрібні знання Закону України «Про охорону праці» 
та інших нормативно-правових актів з охорони праці, згідно специфіки виконуваної роботи. 
Розроблені та затверджені наказом директора інструкції з охорони праці (наказ від 02.01.2019 
№40) для всіх професій згідно штатного розпису та по видах робіт, які виконуються на 
підприємстві:
№2 -  для газозварників
№3 -  з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів 
№4 - для електрозварників ручного зварювання
№10 -  для електрозварників автоматичних та напівавтоматичних машин 
№11 -  для слюсарів по ремонту і обслуговуванню вантажопідіймальних машин 
№12 -  при перевезенні небезпечних вантажів
№ 13-з охорони праці і безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежнонебезпеч- 

них та вибухонебезпечних об’єктах 
№14 -для слюсаря по ремонту технологічного обладнання 
№ 15-з охорони праці при використанні балонів
№ 16-з охорони праці при різанні і зварюванні металу пропан - бутановими сумішами 
№21 -  при роботі на заточувальних верстатах 
№23 -  для водіїв вантажних автомобілів
№29 -  з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 

страхувальних засобів
№30 -  при роботі з пневматичним інструментом
№34 -  з охорони праці при використанні електроінструментів
№35 -  для верстатника при роботі на металообробних верстатах
№38 -  для слюсаря -  ремонтника
№45 -  при роботі на листозгинальній машині (вальцях)
№48 -  з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
№49 -  з охорони праці та електробезпеки для 1 групи 
№ 66 - під час роботи в колодязях, камерах, шурфах, закритих ємностях 
№6 - для осіб що користуються ВПК, які керуються з підлоги;
№9 - для стропальників.
Розроблені та затвердженні посадові інструкції з охорони праці:
№27 -  для відповідальної особи за безпечну експлуатацію газового господарства, безпечну 
експлуатацію газових балонів.
№51 -  посадова інструкція відповідального за технічний стан та безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання.
№56 -  для осіб, відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію балонів із 
стиснутими, зрідженими газами.

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці Протокол №1 від 
03.01.2019р., Протокол №2 від 03.01.2019р., Протокол № 7 від 04.01.2019р.



Балони з газами на підприємстві зберігаються у спеціальних клітках у вертикальному 
положенні, на відкритому повітрі, як захищені від атмосферних опадів і сонячних променів.
На клітках вивішені інструкції і плакати стосовно поводження з баллонами.
Працівники проходять інструктажі відповідно до Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці.

Експлуатаиійна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна 
документація на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення 
по виробничим дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спецодягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних 
актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення.

І.Д.Люльчак
(ініціали та прізвище)

(прізвище, ім’я та по 
та промислової безпеки, наявність 

інструктажу з питань

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

ьно-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  територіальному 
органі Держпраці_______________________ 20 р. № ________________.

Управління Держпраці у Рівненській області І

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За № (&ґ& ,

(посада, підете)


