Додаток 8
до Порядку
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Губин»__________
__ _____________________________________(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Луцьк вул. Ковельська,2 код ЄДРПОУ 31603002, в.о.директора Львов Володимир Михайлович________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника
Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Губин»______________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої ш к о д и ___________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, Львов Володимир Михайлович,______________________________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.(б)
2. Навчання з питань охорони праці, професійна підготовка,перепідготовка та підвищення
кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. (7)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові, осіб які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.
Львов Володимир Михайлович — в.о. директора;
Фоменко Володимир Іванович - інженер з охорони праці; Шпак Дмитро Адамович - провідний

інженер

енергетик, Шуляк Юрій Володимирович - провідний інженер, керівники структурних підрозділів.__________
Добровільний внутрішній аудит не проводився.

На підприємстві створена служба охорони праці в наявності інструкції про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, інші необхідні інструкції по видам робіт. Вступний інструктаж з охорони
праці проводиться з усіма працівниками товариства, які приймаються на роботу, інженером з охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий та цільовий види інструктажів з охорони праці проводяться з усіма

ацівниками товариства керівниками структурних підрозділів. Навчання і перевірка знань з питань охорони
праці проводиться щорічно з усіма працівниками товариства. В товаристві в наявності вся необхідна
документація та відповідні інструменти, машини, устаткування та обладнання.

2018 РДекларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
__ 2 0 / ^ р. N

_____________________.

