
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охоронипраці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лісотехнолог України"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)
34577, Рівненська область, Сарненський район, с. Федорівка, вул.. Лісна, 1 Д

40507461,
(код згідно з ЄДРПОУ)

Директор,Миронець Андрій В’ячеславович, тел.+38061706103 lisotehnologukraine@ukr.net,
(ім’я, по батькові керівника,номер телефону, телефакс, адреса електронної пошти )
34577, Рівненська область, Саоненський район, с. Федорівка, вул.. Лісна, Ід
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмі 
устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третім 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

не укладався

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Миронець Андрій В’ячеславович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лісотехнолог України"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимога 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/аб 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

> Технологічні транспортні засоби (п.5 Додатку 7, Порядку...):

- Навантажувач телескопічний марка MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав. № 981193, 2017 року
виготовлення, Франція:_________________________
- Навантажувач телескопічний марка MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав.№ 
MAN00000C00987915. 2017 року виготовлення, Франція;

- Навантажувач телескопічний марка MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав.№ 
MAN00000K00987880, 2017 року виготовлення, Франція:

-Навантажувач з вилковим захватом MANITOU MI-X5QD E3S1, зав.№ 873086, 2017 року 
виготовленя,Франція

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, устатковання підвищеш 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, яі 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць 4 у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2 
Офісне приміщення розташоване за адресою:
34577, Рівненська область, Сарненський район, с. Федорівка, вул. Лісна, Ід.

Інші відомості: наказом по ТОВ «Лісотехнолог України» №11-К від 16.01.2019р. призначени 
інженером по охороні праці Козлов О.В., який пройшов навчання і перевірку знань законодавчи 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області протокол №50 від 12.04,2019р.посвідчення J* 
1616-50-19.: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці пі 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнанні 
що працює під тиском», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт) 
«Правил охорони праі під час експлуатації навантажувачів» в комісії Управління Держпраці

mailto:lisotehnologukraine@ukr.net


Рівненській одласті ДІЇ «Рівненський ЕТЦ» протокол №50/1-6 від 12.04.2019 р.посвідчення № 1616- 
50/6-19. Наказом по підприємству № 22 від 28.11.2018.створена служба охорони праці. Положення 
про Службу охорони праці, що затверджене наказом №1 від 04.09.2018р.«Про затвердження 
положень з охорони праці». На підприємстві функціонує система управління охороною праці, 
Положення про Систему управління охороною праці затверджене наказом №5 від 07.09.2018р.«Про 
затвердження положень з охорони праці». Створені відповідні служби і призначені посадові особи, 
які забезпечують вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони праці. 
Директор ТОВ «Лісотехнолог України» Миронець А.В. пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, «Правил охорони .праці в деревообробній промисловості» в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області ДП «Рівненський ЕТЦ» протокол № 176/2
від 26.11.2018р., посвідчення №6122-176/2-18. Начальник виробництва ТОВ
«Лісотехнолог України» Ганзюк В. М, пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області ДП «Рівненський ЕТЦ» протокол № 15 від 09.02.2018р., 
посвідчення №466-15-18.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві» протокол № 173/6 від 16.11.2018р., посвідчення 
№ 6814-173-18., в комісії Управління Держпраці у Рівненській області ТОВ НВФ «Оазис 
Технолоджі» «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів» протокол №11 від 27.06.2019р. посвідчення №236-11-19. 
У товаристві наказом №14 від 08.05.2019р. призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів-начальника виробництва ганзюка В. М.

(прізвище, ім’я, по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій про 
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

В товаристві розроблені, а також введені в дію положення, посадові інструкції на керівників 
та фахівців, інструкції з охорони праці на професії га види робіт для робочих спеціальностей та інша 
нормативна документація з дотриманням вимог та з урахуванням специфіки товариства. Перелік 
посадових інструкцій персоналу та інструкцій з охорони праці затверджений наказом по 
підприємству №6 від 09.09.2018 року.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» в 
товаристві проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом №9 від 17.04.2019р. створена постійно діюча комісія для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці, які у встановленому порядку пройшли навчання та 
перевірку знань. Наказом № 6-а від 09.09.2018р. затверджено посадові інструкції працівників та 
інструкції з охорони праці.

-fü

У товаристві призначено водієм навантажувача Дякова В, Г., який пройшов навчання та 
перевірку знань в кваліфікаційній комісії ДП « Навчально -  курсовому комбінаті «РІВНЕБУД» 
посвідчення № 947 від 05.10.2018р. та отрамав кваліфікацію водія навантажувача 4 (четвертого) 
розряду згідно протоколу №52 від 05.10.2018р. Призначено водієм навантажувача Жука А. А., який 
пройшов навчання та перевірку знань в кваліфікаційній комісії ДП « Навчально -  курсовому 
комбінаті «РІВНЕБУД» посвідчення № 137 від 01,03.2019. та отрамав кваліфікацію водія
навантажувача 4 (четвертого) розряду згідно протоколу №09 від 01.03.2019р._____________________
Призначено водієм навантажувача Тишкова А. II., який пройшов навчання та перевірку знань в 
кваліфікаційній комісії ДП « Навчально -  курсовому комбінаті «РІВНЕБУД» посвідчення № 644 від 
28.07.2017. та отрамав кваліфікацію водія навантажувача 4 (четвертого) розряду згідно протоколу 
№34 від 01.03.2017р. Призначено водієм навантажувача Чижика С. А., який пройшов навчання та 
перевірку знань в кваліфікаційній комісії ДП « Навчально -  курсовому комбінаті «РІВНЕБУД» 
посвідчення № 1117 від 15.11.2018р. та отрамав кваліфікацію водія навантажувача 4 (четвертого)
розряду згідно протоколу №60 від 15.11.2018р .______________________________________________

_  Призначено водієм навантажувача Царука С. А., який пройшов навчання та перевірку знань в



кваліфікаційній комісії ДП « Навчально -  курсовому комбінаті «РІВНЕБУД» посвідчення № 1178 
від 30.11.2018р. та отрамав кваліфікацію водія навантажувача 4 (четвертого) розряду згідно 
протоколу №62 від 30.112018р. ______________________________________

В паспорті навантажувача телескопічного марки MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав. № 
981193, 2017 року виготовлення, свдоцтво про реєстрацію- Серія ЕЕ № 207543, державний намерний 
знак 45389 ВК

В паспорті навантажувача телескопічного марки MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав. № 
MAN00000CQ0987915, 2017 року виготовлення, свдоцтво про реєстрацію- Серія ЕЕ № 109657, 
державний намерний знак 15115 АІ

В паспорті навантажувача телескопічного марки MANITOU МТ-Х 732 95Р ST3A S1. зав. № 
MAN00000K00987880, 2017 року виготовлення, свдоцтво про реєстрацію- Серія ЕЕ № 136150, 
державний намерний знак 17331 А1

В паспорті навантажувача телескопічного марки MANITOU MI-X50D E3S1, зав.№ 873086, 
2017 року виготовлення, свдоцтво про реєстрацію- Серія ЕЕ № 116873, державний намерний знак 
15567АІ

На підприємстві розташовані: цех переробки деревини (загальна площа 1160,1 
кв.м., матеріали стін: газаблок).; цех столярно-будівельних виробів і заготовок 
пиляних(загальна площа 941,7 кв.м.,матеріали стін: металевий каркас,
метал.проф.лист.); цех гранулювання деревини(загальна площа 248,7 кв.м.,матеріали
стін: металевий каркас, метал.проф.лист.); цех оциліндровки деревини (загальна площа
323,8 кв.м., матеріали стін: металевий каркас, метал.проф.лист.); споруда бункеру для
тирси з циклонами-площа 79,0кв.м.; обладнання сушильної камери деревини на 
фундаменті(площа 259,3кв.м., матеріали стін: змонтоване обладнання): навіс для 
зберігання деревообробної продукції (площа 654,2кв.м.), навіс для зберігання 
деревообробної продукції (площа 2949,7кв.м.), адміністративна будівля (загальна 
площа 348,3кв.м.,матеріал стін: шлак)

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну 
експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям, сигнальними жилетами, 
касками, , захисними окулярами та іншими засобами індивідуального захисту згідно 
галузевих норм.
Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною базою.

А. В. Миронець 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у'журналі-обліку суб’єктів господарювання в УправдшншДщжпраці у
Рівненській області

______________ 20__ р. №

Управління Держпраці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
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За №

оку персональних данихПримітки: 1. Фізична -  особа підприємець своїм підписом дає згод уй
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

20 /Р у

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


