
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:
ПП «ІОЛА»,
45502, Волинська область, Луцький район, с. Під гай ці, вул. Князя Острозького, 17 
код ЄДРПОУ № 21753815,
директор Коваль Василь Ададмович, телефон (0332) 287227,
місце виконання робіт -  Волинська область, м. Луцьк, вул. Окружна, 34

(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; 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 аудиту з охорони праці _------------------------------
(дата проведення аудиту)

Я, Коваль Василь Адамович,_______________________________________________________
(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:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 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, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

Інші відомості

У правління охороною праці в 1111 «ІОЛА» проводиться у відповідності до Положення про систему 
управління охороною праці, в якому визначені обов’язки, права та відповідальність посадових осіб 
та інших працівників товариства з питань охорони праці. На підприємстві створено службу охорони 
праці, яка діє у відповідності до Положення про службу охорони праці. Договором оренди з ФОП 
Коваль Дмитром Васильовичем визначена відповідальність сторін щодо експлуатації виробничих 
будівель, інженерних мереж орендодавця.

Окремо визначена особа, відповідальна за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках 
напругою до 1000 В в орендованому приміщенні, експлуатацію електрогосподарства, за безпечне 
виконання робіт на висоті.

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки:



директор -  Коваль Василь Адамовим

заступник директора -  Коваль Дмитро Васильович

менеджер зі збуту (на якого покладені обов’язки інженера з охорони праці) -  Понедільник Іван , 
Ярославович

Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці у членів постійно діючої комісії 
проводиться в спеціалізованих навчальних центрах, а посадових осіб і робітників - комісією 
підприємства.

На підприємстві розроблені нормативні акти з охорона праці відповідно до типових положень, 
правил, стандартів та інструкції до особливостей виробничого процесу підприємства, а також на 
роботи, що виконуються на конкретному робочому місці.

Для навчально-методичного забезпечення використовується технічна література, плакати, 
картки - завдання, тести, білети. У відповідності до кваліфікаційних характеристик робітничих 
професій розроблені навчальні програми.

Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
проводиться у відповідності до вимог діючих нормативних актів в повному обсязі.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

норма^іун^їтоарової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В. А. Коваль
(ініціали та прізвище)

& Р -3  2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2018 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 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.


