
Додаток 8 
до І Іорядку

(в_дедакції поста’Дови Кабіїісту Міністрів України 
чЦц 7 лютого 201 8 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Щ 5І
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавсгва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:Товариство з обмеженою відповідальністю « Лісотехнолог 
У країни»______________________________________________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34577, с. Федоівка, вул. Лісна, Ід, Рівненської області Сарненського району ________ _

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.
Код ЄДРПОУ 40507461, Код КВЕД 16.10 Лісопильне та с і р\т альне виробництво______
керівник: Мартинюк Дмитро Дмитрович телефон : (066) 917 21 46 , 17-теі1 : _____

lisotehnologukraine@ukr.net___________  ____________ _ ________________ _
адреса електронної пош ти;

для фізичної особи “ підприємця: прізвище, ім'я га но батькоіи. серія і по.мср паспорта, ким і коли 

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

телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Автозаправочний блок-пункт: 34577, Рівненська обл., Сарненський район, с. Федорівка, вул.
Лісна, Ід_____________________________________________

(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

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

Інформація про проведення добровільного аудитл' 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 фізичгюї особи -підприємця) 
цією декларацією підтверджуто відповідність магеріально-техітічної 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:
таких .машин, механізмів, устатковання ііідвищепої небезпеки:
> технічне обслуговування .маниш, .мсхаиіз^іів, усіттпсоваиші іидшшісиої небезпекн, а 
са.ме:

- обладнання, призначене для ексилуа зації в потенційно вибухоііебсзпсчиоліу 
середовищі, а саме:

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

mailto:lisotehnologukraine@ukr.net


- колонка паливораздавальиа КЭР №1, заводський № б/н. 1995 року вигоговлення, країна 
виробник “• Україна;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за нгіявності). номер партії, дата вигоговлення, країна 
походжр-ння, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу.

загальна кількість працівників -Іол чол., в тому числі викопують роооти підвищеної неоезиски- 
3 лол.__________________________ _______________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

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

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці.______ ________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩІЮВІДАЛЬНІСТЮ «Л1СОТЕХНОЛОГ 
УКРАЇНИ» МАРТИНЮК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, який пройнюв навчання в 'ГзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги нотернілим. гігієни праці та електробезпеки в 
комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 28.02.2020 .Уя 11. посвідчення №
173-11-20)________________________________ ________________________ __

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
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 ДН «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №1616-5/6-19, протокол 
№50/1-6 від 12.04.2019; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці в деревообробній гіромисловосіі в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, посвідчення №1617-98-19. протокол №98 від 12.04.2019: пройшов навчання в 
ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив погрібні знання «Збігіової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інсгрукції з орі анізації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечпих об'єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 29.11.2019 № 
ЗЗ-б, посвідчення № 837-33-6-19; Наказ №3 від 04.09.2018р. «Про затвердження «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з пигань охорони праці»; Наказ №1 від 
04.09.2018р. «Про затвердження «Положення про шлужбу охорони праці»; Наказ №5 від 
07.09.2018р. «Про затвердження Положення про Сисіему управління о.чАтюною праці»; Наказ №23 
від 16.12.2019р. «Про призначення відповідальної особи за справний стан авгозанравочного блок 
пункту».Відповідальною особою призначений началішик виробний'і ва Ганзіок В.N4., який пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпіли.м, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області, посвідчення №466-15-18, прозтжол №15 від 09.02.2018: пройшов
навчання в ДП «Рівненськггй ЕТЦ» і виявив погрібні знання «Праїшл охорони праці_в
деревообробній промисловості в комісії Управління Держпраці у Рівнснсілхдй області, посвідчення



>№519-30-18, протокол №30 від 09.02.2018: пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив 
потрібні знання «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 сгандартії? 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 'ГзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив погрібні знаним «Типової іисірукції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». «Інстрчкції ч органідщії безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонсбезпечних об'єктах». «Гїнмог до роботодашдів 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у погеиціГпю вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 29.11.2019 №
ЗЗ-б __________________________________________ __

наявність служби охорони праці.
На TQB «ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ» розроблені та введені в дію наказом по підприємству 
Положення з охорони праці, а також введені в дію посадові інструкції на керівників та фахівців. 
інструкції з охорони праці №6 від 02.03.2020р. в тому числі інструкція №2 з падання першої 
(долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках 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 паливо- 
мастильних матеріалів та заправлення ними машин_________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інс'груктажу з пи гаїїь охорони праці. 
на професії та види робіт для робочих спеціальносіей та інша нормативна документація з 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з урахуванням специфіки підприсмсі ва. 
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_____ НІ 1Л011 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 вехіуться відповідні журнеши 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом №7 від 02.03.2020р. створена комісія для проведення псревірки знаній працівників 
підприємства з питань охорони праці, члени якої v всіановленому порядку пройшли навчання та 
перевірку знань
Голова комісії: Мартииіок Д.Д. -  дпрск гор
(пройшов навчання в ТзОВ «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 РіииепськіГі області, протокол від 
28.02.2020 № 11, посвідчення № 173-11-20):
Члени комісії:
Ганзкж В.М. - начальник виробництва
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТ1Д» 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 №466-15-18. протокол №15 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: [щойшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив поірібні знання «Тиноіюї інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонсбезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робії' v гіоіенційііо вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 29.1 1.2019 № 
ЗЗ-б)
Козлов О.В. -  інженер і охорони прані



(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актії̂  з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гііієнн 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 фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на внбухопожежонебезгісчних 
обУктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіг у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 29.11.2019 № ЗЗ-б, посвідчення № 837-33-6-19);
Абрамчук В.А. - енері е гик
(пройшов навчання в ДП «Рівненський Е'ГЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській обласгі, 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 ко.\-іісії Управління Держпраці у Ріішенській 
області, посвідчення №3003-200-19, протокол №200 від 05.08.2019;
Євгейчук о.в . -  майстер
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявиіі потрібні знаїпія законодавчих акгіїз з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробе'шеки в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській обласгі, посвідчення 123-1 76/2-1 8. прготокол А»50 
від 26.11.2018; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оавис-іехнолоджі» і 
виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
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 Рівненській 
області, протокол від 29.11.2019 № ЗЗ-б, посвідчення № 832-33-6-19) .

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

експлуатаційної документа! йї, засобів індиійдуальноі о захисту, 
директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідаїоть вимога.м чинних 
нормативних актів. Засоби колекгивного та індивідуального захистзз гехіюлогічну оснастку 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному сгані та про-водяїь їх гехнічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробувапня відповідно до вимог законодавства 
та документів з експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, позапланового 
інструктажів, ведуться журнали.

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту: спецодягом, сгіецвзуггям: комбінезон бавовняний,

черевики шкіряні.
Всі засоби індивідуального захисту та весі, інстру.уіент і інвентар проходять періодичну 

перевірку у встановлені терміни.
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Роботи проводяться під керівництвом навчених та атестованих працівників.
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіолоі ічну екснергнзу. 

а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно 
галузевих норм:іо^

ПідцриємсОво%аШзпечепо нормативно-правовою іа матеріально ге.хнічною базою . 
нормагавнЬ-р®^^^ї|І4 матеріально-технічної бази навчально-ме ї одичіюго забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів іосподаріовання 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) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків тіе 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.


