
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 «Квантум Вуд». 
35350, Рівненський р-н. смт. Квасилів вул. Індустріальна. 10 б. код ЄДРПОУ 41419062. директор
Басараб Роман Іванович Roman Basarab <roman.basarab@homegroup.com.ua>__________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

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;

_ ТОВ «Кванту.м Вуд», 35350, Рівненський р-н. смт. Квасилів вул. Індустріальна, 10 б__________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Технологічні транспортні засоби в кількості 2 (двох) машин, кількість робочих місць складає 2 
(два)._______________________________________ _̂______________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________відсутня_______________

(найменування страхової компанії, 
____________ відсутній_____

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05 грудня 2019 року
(дата проведення аудиту)

Я, Басараб Роман Іванович
(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: експлуатацію технологічних транспортних засобів

1. Автонавантажувач дизельний телескопічний «ЗСВ 535-95», 2009 р.-в., Великобританія;
2. Автонавантажувач дизельний телескопічний «,ТСВ 535-95», 2010 р.-в., Великобританія.

(найменування виду робіт
Піднімання, опускання та пере.міїцення вантажів (дерев'яних колод, дощок тощо) по 

території підприємства та в цехах. Завантаження та розвантаження дерев’яної паливної 
щепи.

підвищеної неоезпеки га/аоо машин, механізмів.

mailto:roman.basarab@homegroup.com.ua


Товариство з обмеженою відповідальністю «Квантум Вуд» створене засновником та здійснює 
свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами учасників та 
зареєстрованому державним реєстратором 26 червня 2017 року. Рівненської районної державної 
адміністрації, номер запису 16081020000013561. Основний вид економічної діяльності (КВЕД 
16.10) -  лісопильне та стругальне виробництво. Статус будівель -  оренда, власник ПАТ 
«Рівнесільмапі». Середньоспискова чисельність працюючих у товаристві, становить - 27 осіб, в 
т.ч. -  2 жінок. На роботах підвищеної небезпеки зайнято 17чол.. в тому числі 2 водія 
навантажувачів. Загальна площа земельної ділянки -  1.89 га.. а загальна площа будівель та споруд 
яку займає підприємство, становить — 1450.0 м .̂ Для забезпечення виробничого процесу на 
підприємстві функціонують: відділ бухгалтерії та персоналу: механічно- слюсарна служба. 
Приміщення підприємства перебувають у доброму стані та складається:з металевих навісів та 
залізобетонного фундаменту на якому стоять залізобетонні панелі з скловолокном обтягнуті 
ребристою металевою жестю. підлога -  асвальто-бетонна рівна, покрівля - метало профіль, 
перекриття — металеві ферми та залізобетонні плити. Освітлення приміщень підприєметва 
здійснюється люмінесцентними лампами
розжарювання._____________________________________

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, оудівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інщі відомості Відповідальний за справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
навантажувачів Дзигель Юрій Миколайович -  майстер виробництва, який пройщов навчання та 
виявив потрібні знання в ДП «Рівненеький Експертно-Технічний Центр» (посвідчення №2860-99-19, 
протокол від 19.07.2019 №99).____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Інженер з охорони праці за еуміщенням -  Целюк Георгій Якович, який пройщов навчання та виявив 
потрібні знання в ДП «Рівненський Експертно-Технічний Центр» (поевідчення №1710-56-19, 
протокол від 19.04.2019 №56)._____________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Службою ОХОРОНИ праці розроблено та затвердженні наказами по підприємству, а також введені в 
дію: «Положення про СУОП»; «Положення про службу охорони праці»; «Положення про 
проведення навчання з питань охорони праці»; «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»; «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 313»; 
«Положення про роботу уповноважених найманими працівниками оеіб з питань охорони праці».

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Працівники Товариетва проходять у встановленому порядку навчання та перевірку знань безпечних 
методів праці в коміеії підприємства в об’ємі, передбаченому тематичними планами і програмами 
навчання, а також інструкцій з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних 
обов’язків; проходять ветупний та первинний інструктажі з 'ОП та кожні 3-6 місяців проходять 
повторні інструктажі з ОП на робочому місці; проходять попередні та періодичні медичні огляди. 
Працівники, тобто водії навантажувачів забезпечуються спецодягом, а саме; напівкомбенізоном, 
курткою, курткою зимовою, зимовими черевиками та напівчеревиками; шоломом безпеки та 
рукавицями, ведуться оеобові картки обліку на кожного працівника. Розроблена та затверджена 
наказом № 01-11/17 від 01.11.2017 року. Інструкція з охорони прані №7 для водія навантажувача. 
Дані технологічні транспортні засоби в кількості 2 машин мають відповідні паспорти на 
експлуатацію та проводиться експертне обстеження даних машин, а також періодични та щорічний 
технічний огляд даних машин з відповідним записом до паепорту. згідно чинного законодапветва



України.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____

Управління Держдоаці у Рівненській області і

З А Р Т Р А А А ,Н О
За № віщ

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом н а д а ^ ^ с ^ ^ а  обробку персональних даних з^ етою  
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 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}


