
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 201 8 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закоиодавсз ва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:Товариство з обмеженою відповідальністю « Лісоїехнолої' 
України»____________________________________________________________________

(для роридичної Особи: иаймен\ ізання юридичної особи,
34577. с. Федоівка. вул. Лісна. Ід. Рівненської області Сарненського району______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвиїае. ім'я га ио ба ї ькові керівника, номер ге.'ісфон),
Код ЄДРПОУ 40507461. Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стр\ гальне виробництво_________
керівник: Мартинюк Дмитро Дмитрович телефон : (-066)917 21 46. Е-теі1 :_______________

]І50їеЬпо1оцикгаіпе(д),икг.пеї______________________________________________________
адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім'я та но батькоіїі. серія і номер насноріа. ки.м і коли 

виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер

телефону, телефаксу, адреса елек тронної пошти;

Автозаправочний блок-пункт: 34577, Рівненська обл.. Сарнеиський район, с. Фсдорівка. вул.
Лісна. Ід____________________________________________

(місце виконання робіт підвитценої небезпеки та/або експ.зуатації (застосування) маїпип, 
механізмів, устатковаїпія підвиїненої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед зрсгі.ми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
__________________________не проводився____________________________

(дата проведення аудиту)

Я. МАРТИНЮК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ"
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -підприємця) 
цією декларацією підтверджую відгювіднісль магеріально-техиічіюї бази та умов праці ви.могам 
законодавства з питань охорони праці та нроммелотюї безпеки під час ііиконання іаких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застос)'вання) таких матшгщ-механізмів, усл атковання 
підвищеної небезпеки:
У обладнання, призначене для експлуатації в нотенцінио вибухонебезпечному 
середовищі, а саме:

- блок-пункт автозаправочний АПБ-8. заводський №б/н. 1998 року виготовлення. країна 
виробник -  Україна;

- колонка паливораздавальна КЭР №1, заводський № б/и. 1995 року вигoтoвJ’Iel!ня. країна 
виробник -  Україна;



(найменування виду робіт підвищеної небезпеки іа/або машин, механізмів, устаїковаиня 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), помер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу.

загальна кількість працівників - Із.? чол.. в тому числі виконують роботи ні,цвищеноі небезпеки- 
2 чол._________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офіс за адресою: 34577, Рівненська обл., Сарненський район, с. Федорівка. вул. Лісна. Ід 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних нідрозділііі)

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відновідсщьні за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці._________ _____________

(прізвище, ім’я та но батькові осіб, які відповідають 
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЩАЛЬтСТЮ «ЛІСОТЕХНОЛОГ’ 
УКРАЇНИ» МАРТИНЮК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ.-який пройшов навчання в ГзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 28.02.2020 № і і. посвідчення .У»
173-11-20)___________________________________________ ______________________

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової бе;ніеки;
Наказ №11-к від 16.01.2019р. «Про прийняття на роботу», функції служби охорони праці 
покладено на інженера з охорони праці Козлов О,В., який пройшов навчання в ДГІ «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, 
посвідчення №1616-50-19, протокол №50 від 12.04.2019: пройшов навчання в ДІЇ «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висогі». 
«Правил охорони праці під час роботи з інсгрументом га присгроями». «Правил охорони нраці 
під час експлуатації обладнання, що праціоє під гнеком». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони нраці під час експлуатації навантажувачів» 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській облеісгі. посвідчення №1616-5/6-19, протокол 
№50/1-6 від 12.04.2019; пройшов навчання в ДІІ «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці в деревообробній промисловості в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, посвідчення №1617-98-19. протокол №98 віл 12.04.2019: пройшов навчання в 
ГзОВ «Науково-виробнича фірма «Осізис-гехнолоджі» і виявив потрібні знання «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення і азопебезпсчиих робіт». «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах». «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Ріішенській області, протокол від 29.1 1,2019 № 
ЗЗ-б. посвідчення № 837-33-6-19: Наказ №3 від 04.09.2018р. «Про затвердження «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; Наказ №1 від
04.09.2018р. «Про затвердження «Положення про службу охорони праці»: НаїСсТЗ №5 від
07.09.2018р. «Про затвердження Положення про Cиcтeм '̂ управління охороною праці»: Наказ №23 
від 16.12.2019р. «Про призначення відповідальної особи за снраін-іий сгаїшавтозаправочного блок 
пункту».Відповідальною особою нризначепий начальник ініробництва Ганзюк В.М.. який пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив поірібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни нраці іа електробезпеки в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області, посвідчення №466-15-18. нротокол №15 від 09.02.2018: пройшов
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні :шання «Правил охорони праці_в
деревообробній промисловості в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, носвідчення 
№519-30-18, протокол №30 від 09.02.2018; пройшов павчаніїя в Д11 «Рівнеі-ісі>кий ЕТЦ» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуагації обладнання, що працює під -іиско.м».



«Правил охорони праці під час роботи з інструментом іа 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» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №6814-173-18. протокол №173/6 від 16.11.2018: пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «'І'ипової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежопебезпечних об'єктах». «Вимог до робоїодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 29.11.2019 №
ЗЗ-б____________________ _̂_________________________ '

наявність служби охорони праці.
На ТОВ «ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАІЬЗИ» розроблені та введені в дію наказом по підприємству 
Положення з охорони праці, а також введені в дію посадові іпс грукції на керівників та фахівців. 
інструкції з охорони праці №6 від 02.03.2020р. в том\- числі інструкція №2 з надання першої 
(долікарської допомоги потерпілим при нещасних внгіалках на виробництві: № 27 про заходи 
пожежної безпеки на підприємстві; № 33 для оператора заправних станцій: № 34 під час 
виконання газонебезпечних робіт; № 36 під час, приймання, зберігання й видачі палнво- 
мастильних матеріалів та заправлення ними машин_________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 
на професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна документація з 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з урахуїди-іням спецікЬіки піднриємегва. 
Перелік посадових інструкцій персоналу та перелік інструкцій з охорони праці затверджені 
наказом по підприємству.

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» 
на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуїься відповідні журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом №7 від 02.03.2020р. створена комісія для проізедсння перевірки знань працівників 
підприємства з питань охорони праці, члени якої встановленому порядку пройшли навчання та 
перевірку знань
Голова комісії: Мартинкж Д.Д. -  директор
(пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні 
знання знання законодавчих актів з охорони праці, надання доме,:иічної допомоги потерпілим. 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівиенськіїї області, прогоко.і від 
28.02.2020 № 11. посвідчення № 173-11-20):
Члени комісії:
Ганзюк В.М. - начальник виробництва
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявиіі потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допо.моги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №466-15-18. протокол №І5 від 
09.02.2018; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив погрібні знання «Правил 
охорони праці в деревообробній промисловості в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №519-30-18. протокол №30 від 09.02.2018: иройїіюв павчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і ви явив потрібні зм ання «Типової іисгру кції по 
організації безпечного проведення іазонебезпечіїих робії». «Інс'ірукції з. організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежопебезпечних об'єїсіах». «ЕЗимог ,то роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 29.11.2019 № 
ЗЗ-б)
Козлов О.В. -  інженер з охорони праці
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив погрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги гюгсріїілим. гігієни праці та електробезпеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №1616-50-19. протокол №50 від



/

12,04.2019; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича (Ьірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт пгі вибухопожежонебезпечних 
об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт 
потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління ІДсржпраці в Рівненській 
області, протокол від 29.11.2019 № ЗЗ-б, посвідчення № 837-33-6-19);
АбраіУічук В.А. -  енергетик
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №3070-107-19, протокол №107 
від 09.08.2019; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці в деревообробній промисловості в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №3003-200-19, протокол №200 від 05.08.2019;
Євгсйчук о.в . -  майсі ер
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні впашія законодавчих актів в 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпі.іим. гігієни праці та електробезпеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №6123-176/2-18, протокол №50 
від 26.11.2018; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і 
виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робі г на впб\ хопожежонебезпсчиих
об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіг_
потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 29.11.2019 № ЗЗ-б, посвідчення № 832-33-6-19) .

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи-, перелік яких, затверджений_____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
директором; персонал забезпечений засобами захисіу, які відповідаюгь вимога.м чинних 
нормативних актів. Засоби колективного та індивідуального захисту, гехнологічну оснастку 
використовують за призначенням, зберігають технічно справіїому стані та ироводяті  ̂їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до ви.мог законодавства 
та документів з експлуатації виробників, а також наявні відповідіїі журнали реєстрації.
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, позапланового 
інструктажів, ведуться журнали.

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту; спецодягом, сііецвзуттям: комбінезон бавовняний, 

черевики шкіряні.
Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять періодичну 

перевірку у встановлені терміни.
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Обладнанна знахотиться в справному стані, в встановлені терміни проводиться технічний 

огляд/технічне діагностування.
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну експертизу, 

а також,дабет^нені спецодягом, спецвзуттям та іпіішми засобами індивідуального захисту згідно 
гал у зш йХш брм^-дд.

, , /Шд-ітшем-втйЬ з.абез^ нормативно - п равовою та матеріально тсхнічною оазою .
' Л \ ‘ ! П / ^  ^ихувмШШШШфйт^ої та матеріально-технічної оази навчально-методичного заоезпечення)« шП(4050?46і Г '■■  ̂ ^

ш .

І.і»

06' 2 0 ^ р .

Д.Д. Мартинюк 
(ініціали іа прізвище)

і Управлікня ;іі З' Рівненській області'
-  ' ;ч сі- , ;■

9м?



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці _______________20__ р. № _________________ .

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм пілннсом надає згоду на обробку персоншіьних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткованая 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.


