
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: Код -  41.20 . Код -  43-29___________
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. (3652) 2-52-22 E-mail: mykvant(a),ukr.net____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________ м.Здолбунів, вул. Нова 1,, м.Здолбунів, вул.Шнвченка 1
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно вілттткодування 
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)

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:

Технологічні транспортні засоби, а саме :
автонавантажувач 40814, ідентифікаційний № 23793, двигун № 365448, шасі № 14546,1996 
року випуску, виробник Львівський завод автонавантажувачів;
автонавантажувач 40814, ідентифікаційний № 39451, двигун № 2561788, шасі № 11065,1996 
року випуску, виробник Львівський завод автонавантажувачів;

за автонавантажувач 40814, ідентифікаційний № 01997, двигун №203211, шасі № 3527,1992 
року випуску, виробник Львівський завод автонавантажувачів;

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення туавм:
З робочих місць, з них на 3 існує підвищений ризик виникнення травм 
Місце виконання робіт:

- виробнича база МПзОВ «Квант», що знаходиться за адресою м.Здолбунів , вул .Шевченка 1,

- склад МПзОВ «Квант», що знаходиться за адресою м.Здолбунів, вул.Нова 1
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування



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 №11 від 05.02,2019р. призначено відповідальних осіб :
- За здійснення нагляду за безпечною експлуатацією технологчіних транспортних засобів

-  директор технічний Хоманець Андрій Михайлович , пройшов навчання в Державній 
службі України з питань праці Рівненський експертно-технічний центр «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 450-11-19, протокол №11 від 
08.02.2019р.

- За справний технічний стан -  Годованюк Роман Анатолійович, пройшов навчання в 
Державній службі України з питань праці Рівненський експертно-технічний центр 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» «Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 431-11-19, протокол №11 
від 08.02.2019р.

За безпечне переміщення вантажів -  Годованюк Роман Анатолійович, Фішер Роман 
Васильович, Волянюк Ольга Дмитрівна, Галуза Раїса Олександрівна, Назарук 
Олександр Валентинович, Кусакіна Олега Олексійовича, Михалка Олександра 
Івановича пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» в постійно діючій комісії підприємства Протокол №80 від 
27.12.208р.

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.
- «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» » посвідчення № 430- 
11-19, протокол №11 від 08.02.2019р.

Розроблені та затверджені наказом директора інструкції з охорони праці (наказ від 
02.01.2019 №4) для всіх професій згідно штатного розпису та по видах робіт, які 
виконуються на підприємстві, в тому числі:
№9 - для стропальників.
№8 -  для водія автонавантажувача

Наказом № 15 від 05.02.2019р. допущено до самостійної роботи водіїв
автонавантажувачів : Кочубея Андрія Сергійовича, Назарука Андрія Михайловича, 
Боярчука Володимира Петровича, які пройшли навчання та перевірку знань в постійно 
діючій комісії підприємства Протокол №7 від 04.01.209р.



Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту, відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
МПзОВ «Квант».

Працівники забезпечені відповідними нормативно-правовими та навчально- 
методичними матеріалами з питань охорони праці.

(прізвище, ім’я/та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеку, Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

І.Д.Люльчак
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  територіальному 
органі Держпраці____________ 20 р. №________ .

Управління Держпраці у Рівненській області 
ЗАРЕ ЄС ТР О ВА НО


