
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодаветва з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця:

Мале підприємство з обмеженою відповідальністю «Квант»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Здолбунів, вул. Нова, буд. 1
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 13991920. КВЕД: Код -  41.20 . Код -  43-29
код платника податків тпдно т СДРПОУ. код виду діяльності ягідно з КВВД,

________________________Люльчак Ігор Дмитрович____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи —  підприємця; прізвище, ім’я та по батькові.

серія 1 номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання.

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел, (3652) 2-52-22 Е-таіІ: тркуапІ(ф,ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

м.Здолбунів. вул.Шевченка 1. територія України
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) .машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків мозісливої шкоди
не укладався
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Ін(|)ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився,
Я. Люльчак Ігор Дмитрович_________ ___________________________________ >

(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів устатковання підвищеної небезпеки:
- вантажопідіймачьних кранів і машин:
самохідних кранів типу КС вантажопідіймальністю до 40т,
мостових кранів вантажопідіймальністю до 50т.
баштових кранів типу С. КБ. БК. БКСМ вантажопідіймальністю до 12.5 т, 
козлових кранів типу К. КК. ККС вантажопідіймальністю до 50т,

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
7 робочих місць, з них на 7 існує підвищений ризик виникнення травм 
Місце виконання робіт:

- виробнича база МПзОВ «Квант», що знаходиться за адресою м.Здолбунів , вул .Шевченка 1, 
територія України
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата
виготовлення. краіна_походжсння. які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількіеть



побочих місць, в ТОМУ числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений пизик виникнення травм, булівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, 
дільниць. СТРУКТУРНИХ підрозділів)

Інші відомості:

Наказом №8 від 05. 02.2019р. призначено відповідальних осіб:
Відповідальний за справний технічний стан електрогосподарства, компресорного обладнання, 
зварювального обладнання та електроінструментів на підприємстві згідно вимог ПБЕЕ і ПТЕЕ, 
безпечну роботу на цьому обладнанні, своєчасну перевірку і випробування, правильне 
використання електроенергії - Германюк Панас Терентійович. (V група допуску по 
електробезпеці), при його відсутності - Хоманець Андрій Михайлович. (IV група допуску по 
електробезпеці);
Наказом № 13 від 05.02.2020р. призначено осібу відповідальну за проведення робіт за наряд- 
допусками. -  Хоманець Андрій Михайлович -  директор технічний ,який 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 №3462-118-19, протокол №118 від 20.09.2019р., 
«Правил охорони праці під час роботи з інструметами та присторями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці та промислова безпека в будівництві» в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області посвідчення №3462-118/6-19, протокол №118/6 від 20.09.2019р., «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, 
посвідчення № 3462-118/в-19, протокол Ху 118/в від 20.09.2019 р., «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення Ху 450-11-19, протокол Хуі 1 
від 08.02.2019 р.,; має ІУгр. в комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення 
Ху3462- 118/а-19, протокол Ху 118/а від 20.09.2019р ;

На підприємстві згідно наказу Ху 30 від 18.07.2018 створена комісія по перевірці знань з питань 
охорони праці та електробезпеки;

Голова комісії;
- Хоманець Андрій Михайлович -  директор технічний ,який 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 Ху3462-1 18-19, протокол Хуі 18 від 20.09.2019р., 
«Правил охорони праці під час роботи з інструметами та присторями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці та промислова безпека в будівництві» в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області посвідчення Ху3462-1 18/6-19, протокол Хуі 18/6 від 20.09.2019р., «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, 
посвідчення Ху 3462-118/в-19, протокол Хуі 1 8 / в  від 20.09.2019 р., «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» 
в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення Ху 450-11-19, протокол №11 
від 08.02.2019 р.,; має ІУгр. в комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення 
Ху3462-1 18/а-19, протокол Хуі 18/а від 20.09.2019р ;

Члени комісії;
- Гнєзділова Ольга Олександрівна -- заступник директора з ОП

(пройшла навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електобезпеки у ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення Ху 
3449-118-19, протокол Хуі 18 від 20.09.2019 р. «Правил охорони праці під час роботи з



інструметами та присторями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН 
А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека в 
будівництві» в комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення №3449-118/6-19, 
протокол №118/6 від 20.09,2019р., «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення № 3449-118/в-19, 
протокол №118/в від 20.09.2019 р .,; «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення № 430-11-19, протокол №11 від 
08.02.2019 р.,має ІУгр. в комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення №875- 
29-14, протокол №118/а від 20.09.2019р ;);
- Германюк Панас Терентійович -  головний 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 №3448-118-19, протокол №118 
від 20.09.2019р. «Правил охорони праці під час роботи з інструметами та присторями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека в будівництві» в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області посвідчення №3448-118/6-19, протокол №118/6 від 20.09.2019р., 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, посвідчення № 3448-1 18/в-19, протокол №118/в від 20.09.2019 р., «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт» в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення № 
429-11-19, протокол №11 від 08.02.2019 р.,; має Угр. в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області посвідчення №3448-118/а-19, протокол №118/а від 20.09.2019р ;);

На підприємстві наказом від 02.08.2016р. №38 створена служба охорони праці під 
керівництвом заступника директора з охорони праці Гнєзділової Ольги Олександрівни. Пройщла 
навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електобезпеки у ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 3449-118- 
19, протокол №118 від 20.09.2019 р. «Правил охорони праці під час роботи з інструметами та 
присторями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека в будівництві» в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення №3449-118/6-19, протокол 
№118/6 від 20.09.2019р., «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області, посвідчення № 3449-118/в-19, протокол №118/в від 20.09.2019 
р .,; «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час 
вантажо-розвантажувальних робіт» в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, 
посвідчення № 430-11-19, протокол №11 від 08.02.2019 р.,має ІУгр. в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області посвідчення №875-29-14, протокол №118/а від 20.09.2019р ;);

Укладено договір на технічне обслуговування електрообладнання та ремонт з ТОВ 
«Спектр- ТУ» від 19.11.2019р. №34. Дозвіл №057.13.56 Держпраці у Рівненській області, строк 
дії до 14.03.2023р.

Наказом № 14 від 05.02.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за безпечне 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонт, технічне обслуговування.



реконструкція машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки вантажопідіймальних 
кранів і машин» призначено відповідальних осіб та створено ремонтну бригаду.

Розроблені та затверджені наказом директора інструкції з охорони праці (Наказ №4 від 
'02.01.2019р., Наказ №49 від 25.11.2019р.) для всіх професій згідно штатного розпису та по видах 
робіт, які виконуються на підприємстві.

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці Протокол 
Протоколи № 1-6 від 06.01.2020р.

Працівники проходять інструктажі відповідно до Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники проходять первинні та періодичні медичні огляди , проходять 
психофізіологічні експертизи в ДП «Рівненський ЕТЦ» за рахунок роботодавця.

Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзу'гтям та засобами індивідуального захисту, 
відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту МПзОВ «Квант», саме 
Костюм х/б,костюм брезентовий,щитки, краги, окуляри газорізальника, черевики, рукавички, 
окуляри захисні відкриті, пояс запобіжний, куртка утеплена, каска захисна, жилет сигнальний, 
рукавички діелектричні, калоші діелектричні.

МПзОВ «Квант»зареєстровано Декларація №026 від 22.02.2019р. Роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолазні та скелелазні; зварювальні роботи. 
Декларація №070 від 06.09.2013р. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Працівники забезпечені відповідними нормативно-правовими та навчально- 
методичнимшматеріалами з питань охорони праці.

^Мігівище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних та дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та пройкЬлової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

/ 1 інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуа.пьного захистл-,
/ нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

■_______  ________________ І.Д.Люльчак
^  /  (Д спІЗїРгеЛ  (ініціали та прізвище)її;
5 [%<!0»'ч^рпня ВОІОр.

^  ^  / А

ВІД«

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці_________________________________________________________ ______  р. М  ̂ .   
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Примітки; Г (поед», Абйис)
1. Фізична особа - підприємець сво’їм 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 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.


