
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
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ "ВОЛИНЬЕКОБУД", 44453, Волинська область, Старовижівський район,__
_____ с. Смідин, вул. Незалежності буд. 25, код ЄДРПОУ 41255327, КВЕД : 41.20,

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

_____ директор Шипелик Михайло Миколайович тел. 780152, моб. +380993663001,
__________ Е-таі1: уо1есоЬиб@етаі1.сот______________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

_____ виконання робіт підвищеної небезпеки по Україні, на об'єктах будівництва
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

'_________________ згідно заключених угод_____________________________ ___
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 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 шкоди 

Не підлягає постановці на облік в Пенсійному фонді України та Відділенні ВД ФССМВ
(найменування страхової компанії,

у Луцьку у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ "Про внесення
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної 
реформи".
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

Проведено добровільний аудит. Отриманий позитивний висновок ДП "Волинській 
експертно-технічний центр Держпраці"за № 07.04.15.0289.18. від 26 квітня 2018 року.

(дата проведення аудиту)

Я, Шипелик Михайло Миколайович директор ТзОВ "ВОЛИНЬЕКОБУД",
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:
а саме_____ 1. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах ( п. 8 Додаток 6).

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  три.
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

_____ Призначено відповідальну особу з охорони праці інженера Макаренко Юрія
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Вадимовича ( наказ № 2 о/п від 19.01.2018 рЛ затверджені інструкції з охорони праці
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

(наказ № 3 о/п від 19.01.2018 р.) . затверджений тематичний план і програма
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

підготовки працівників з питань охорони праці ( наказ № 6 о/п від 19.01.2018 р.),
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

затверджене положення про порядок видачі засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

створена постійно діюча комісія для перевірки засобів індивідуального захисту (наказ 
№ 24 о/п від 19.01.2018 р.). Створена комісія по перевірці знань з питань охорони 
праці (наказ № 16 о/п від 19.01.2018 р.). Є в наявності нормативні документи з 
охорони праці. Наказом № 18 о/п від 19.01.2018 р. призначено відповідальну особу за 
справний стан та безпечну експлуатацію систем газопостачання інженера Макаренко 
Ю.В. ( посвідчення з охорони праці № 209 від 15.02.2018 р. по програмі " Правила 
безпеки систем газопостачання" видане ТзОВ " Луцький навчальний центр”, 
протокол № 9У ^ я̂ ттрш роботи виконуються тільки при наявності наряду-допуску і

и і аналізу повітряного середовища в зоні проведення робіт.
ММ.

(ініціали та прізвище)

ДеклараіЩ^^рв€^№^ана у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальїіЩІІІіИзргані Держпраці у Волинській області & •/

2018 р. № &&3________________ .
^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, устаткування 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.".


