
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 Приватне акціонерне підприємство «ЄВРОШПОН-СМИГА»
(для юридичної особи: найменуваршя юридичної особи,

35680, Рівненська область. Лубенський район, смт.Смига,_______ вул.Заводська.1
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.
код ЄДРПОУ 30981499: КВЕД 16.21________________ ________________________________________________________ ^

телефаксу, адреса електронної пошти;
_____ Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович

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
тел. +380365656267. факс +380365656267. euroshpon@Qmail.com_________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

35680, Рівненська область. Лубенський район, смт.Смига._____вул .Заводська, 1
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 не вимагається_________

(найменешання страхової коініанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит І~\УАУ на предмет 
дотримання стандартів ІКЕА-І\УАУ ЗіапбагІ. Відбувся 3-4 грудня 2019 року.

(дата проведення аудиту)

Я, Ковбасюк Анатолій Сергійович_______________________
(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 підвиш,еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби (п.12 Додаток 7 до Порядку (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від З березня 2020 р, № 207):

(найменування виду робіт ^  „
1, Автонавантажувач HYSTER Н4.00ХМ-5 ідент,№К005А06809А, 2003 року випуску

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
виробник -  Hyster Compani. Німеччина, державний номерний знак Т00842 ВК:

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
2. Автонавантажувач LINDE H20D-03 ідент.№Н2Ч350К04678, 2004 року випуску

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
країна походження -  Німе^ічина, державний номерний знак ТО 1028 ВК.

mailto:euroshpon@Qmail.com


3. Автонавантажувач TOYOTA 02-7FDF25 ідент.№ 7FDF25-13464. 2003 року випуску
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

виробник Toyota Industries Equipment. Франція. Державний номерний знак Т00869 ВК.
4. Автонавантажувач TOYOTA 02-8FDF25 ідент.№ 8FDF2531909. 2012 року випуску . виробник 
Toyota Industries Equipment S.A.. Франція. Державний номерний знак ТОЇ 181 ВК.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
5. Автонавантажувач TOYOTA 02-7FDF30 ідент.№ 7FDJF35-13187. 2004 року випуску . виробник 
Toyota Industries Equipment. Франція. Державний номерний знак Т00868 ВК.
6. Колісний навантажувач VOLVO L60F ідент.№ VCE0L60FHF0007130, 2015 року випуску, 
виробник -  Уоіуо Construction. Швеція. Державний номерний знак Т00730ВК.

9 робочих місць, у 

виробничих об'єктів -

тому числі 9 -  де існує, підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

- 8 : контрольно-пропускний пункт, адміністративна будівля, котельня, 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

їдальня, котельня, цех витої овлення струганого шпону, цех виготовлення зрощеного шпону, склад
товарно-матеріальних____________ цінностей.____________ ремонтно-механічний____________ цех.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Тнтні відомості Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович пройшов навчання та виявив
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

потрібні знання законодавчих актів з охорони прані, надання домедичної допомоги 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в товаристві з обмеженою відповідальністю
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

«Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» (протокол від 17.01.2020 року №1 ) 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №135-ОП 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ВІД 10 .10.2019 р.. члени якої:

Голова комісії -  головний інженер Костюк Андрій Юрійович пройшов навчання та 

перевірку знань в товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково- виробнича фірма «ОАЗИС 

ТЕХНОЛОДЖІ», а саме: з курсу «Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги 

потерпілим, гігієни праці та електробезпеки» протокол від 17.01.2019 року №1; «Правила ОН під 

час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 

«Мінімальні вимоги з ОН на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правила ОН 

під час експлуатації автонавантажувачів», «Типові інструкції по організації безпечного проведення 

газонебезпечних робіт», «Інструкції з безпечного ведення вогневих робіт на 

вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» протокол від 17.01.2019 року № 1- 

в; «Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила ОП виконання робіт на 

висоті», ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 

в будівництві», «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила ОП під час експлуатації 

одладнання, що працює під тиском», «Правила ОП на автотранспорті», «Правила ОП під час 

вантажно-розвантажувальних робіт» протокол від 17.01.2019 року № 1-6.



Член комісії -  головний енергетик Тарасюк Олександр Дмитрович пройшов навчання та 

перевірку знань в Рівненському експертно-технічному центрі, а саме: Закон України «Про охорону 

праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 28.07.2017 року № 101; «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 

праці. Промислова безпека в будівництві» протокол від 19.07.2017 №96/1. «Електробезпека V група 
протокол від 28.11.2019 року № 153. Пройшов навчання та перевірку знань в товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», а саме: 

«Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 

безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимоги до 

роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 

середовиЕцах» протокол від 17.01.2019 року № 2.

Член комісії -  інженер з охорони праці Фурсік Павло Юрійович пройшов навчання та 

перевірку знань в ДНЗ «Тернопільський навчально-курсовий комбінат» Тернопільської обласної 

державної адміністрації, а саме: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс ОП), 

«Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)», «Правила охорони праці під час 

експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18)». Пройшов навчання та перевірку знань в 

товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково- виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», а 

саме: «Типові інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інстр>тсції 

з безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимоги до 

роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 

середовиш;ах» протокол від 17.01.2019 року № 2.

Відповідальним за здійснення контролю за дотриманням належного технічного стану та 

експлуатацією транспортних засобів, що належать підприємству, їх своєчасне проходження 

технічного огляду, технічного обслуговування (першого, другого, сезонного тощо) та ремонт у 

відповідності до вимог експлуатаційної документації призначено начальника цеху струганого 

шпону Сацика Вадима Олександровича наказ № 58 від 01 серпня 2019 року.

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 

охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі № 7 -  

інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача.

На підприємстві наявні:



Підприємство забезпечене:

- Засобами індивідуального захисту: запобіжні пояси; захисні окуляри; рукавиці 

комбіновані; знаки безпеки; захисні каски; респіратори; спецодяг, діелектричні рукавиці, 

діелектричні коврики, боти, килимки, показники напруги, тиску, температури; протигази, 

спецодягом, спецвзуттям: костюм бавовняний, халат бавовняний, фартух робочий, 
фартух зварника, черевики шкіряні, куртка утеплена, жилет утеплений, жилет 

сигнальний.

- інструментом: набір рожкових ключів, набір шестигранних ключів, розвідний ключ, 

інструмент з ізольованим покриттям, молоток, зубило, рулетка, лопата, набір 
електроінструменту.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди, а також забезпечені 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.

Матеш
промислода-'^Зпеки.

а  база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

Ковбасюк А.С.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держіфаці_______________ 20__р. № __________ ________ .

/
________  1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: 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.

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

Управління Д ерж праці у Рівненсь.чій області <
'ЗА.РЕЄСТ‘ї"'ПВАИО


