
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 Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗ ВУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33028, Рівненська обл.. м. Рівне, вул. Чорновола, буд. 13. офіс 314 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

код СДРПОУ 40427664. Ільіч Роман Віталійович. (066)426-00-12. izwoodltd@gmail.com
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;
45200. Волинська обл.. м. Ківерці. вул. Кузнєцова. буд. 27

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
__________________________________відсутній___________________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит з охорони праці не проводився

Я,
(дата проведення аудиту) 

ІЛЬІЧ Роман Віталійович__________
(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:

№
3 .

п.

Тип
транспорт
ного засобу

Марка,
модель

Номерни 
й знак

Серія і № 
свідоцтва

Номер двигуна Інвент
'ар-ний
номер

Рік
випу
ску

Країна
вироби

ик
1 . Наванта

жувач
телескопіч
ний

JCB 535- 
125

41731ВК ЕЕ
№104984

80320/4021би0446210 00051 2010 Вели
кобри
танія

2. Автонаван
тажувач

ЗНТІЬЬ
КХ70-30

40136ВК ЕЕ
№074625

СВН014577 00038 2011 Вели
кобри
танія
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№
3 .

п.

Тип
транспорт
ного засобу

Марка,
модель

Номерни 
й знак

Серія і № 
свідоцтва

Номер двигуна Інвент
ар-ний
номер

Рік
випу
ску

Країна
вироби

ик
Автонаван
тажувач

LINDE
H30D

40137 ЕЕ
№074626

BEU018936 00039 2006 Японія

Загальна кількість працюючих -  83, у тому числі кількість осіб, що експлуатують та
обслуговують технологічні транспортні засоби -  2____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів)
Виробничий цех______________________________________________________________

(найменування цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор ТОВ «ІЗ ВУД» Ільіч Роман Віталійович пройшов навчання та 
первірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього 
(посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: від 17.02.2017 р. 
№ 517-18-17); «Правил охорони праці в деревообробній промисловості» (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: від 17.02.2017 р. № 525-39-17); 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції 
з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 
2723-172-19 від 08.07.2019). На підприємстві створено службу охорони праці. Функції 
начальника служби охорони праці, згідно наказу № ОЗ-ОП від 04.01.2017 р., покладено на 
Збагерську Наталію Василівну, яка пройшла навчання і перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення видане Рівненським 
експертно-технічним центром Держпраці: № 518-18-17 від 17.02.2017 р.); «Правил охорони 
праці в деревообробній промисловості» (посвідчення видане Рівненським експертно- 
технічним центром Держпраці: № 4011-272-17 від 09.10.2017 р.); «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» 
(посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 2723-172-19 
від 08.07.2019). Проводиться навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці 
комісією у складі: Голова комісії: - директор Ільіч Р.В., Члени комісії: - інженер з охорони 
праці ТОВ «ІЗ ВУД» Збагерська Н.В.; начальник виробництва Гуркін О.Є. (Підтверджуючі 
документи про проходження навчання: посвідчення видане Волинським експертно-технічним 
центром Держпраці: посвідчення № 244/ОП від 31.03.2017 р. «Про охорону праці» та 
нормативно- правових актів до нього; посвідчення видане Рівненським експертно-технічним 
центром Держпраці № 4012-272-17 р. від 09.10.2017 «Правил охорони праці в деревообробній 
промисловості», № 27-172-19 від 08.07.2019 «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». Волинським експертно- 
технічним центром № 20/Е по ПТБ і ПБЕ при експлуатації електроустановок споживачів). 
Відповідальний за стан охорони праці, електробезпеку, роботу автотранспорту, безпечне 
виконання робіт і експлуатацію устатковання та протипожежну безпеку структурного 
підрозділу -  виробничий цех -  начальник виробництва Гуркін Олександр Євгенович. Для 
працівників, які експлуатують та обслуговують технологічні транспортні засоби своєчасно і в 
повному обсязі проводяться інструктажі по інструкціям з охорони праці: № З для водіїв 
автотранспортних засобів; № 4 для водія автонавантажувача; № 8 механіка; № 9 при роботах 
з електроінструментом; № 1 щодо надання долікарської допомоги потерпілим; № 1 щодо 
надання долікарської допомоги потерпілим; № 12 про заходи протипожежної безпеки. 
Наказом № 12-ОП від 08.02.2017 р. призначена відповідальна особа за видачу нарядів- 
допусків, затверджені їх форми та порядок видачі. Працівники в повному обсязі забезпечені



необхідними засобами індивідуального захисту: Костюм бавовняний; черевики робочі, 
рукавиці комбіновані, бейс, на зовнішніх роботах узимку додатково: куртка утеплена, брюки 
бавовняні на утеплювальній підкладці, чоботи утеплені. Експлуатаційною, технічною 
документацією, номативно-правовими актами, а також матеріально-технічна база забезпечена
в повному обсязі._________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р.В.Ільіч
(ініціали та прізвище)

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) 
мащин, 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.”.


