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

СП ТОВ «Модерн-Експо». 21751578____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

45603. Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська. 4. Пилипюк Петро Павлович______
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;

СП ТОВ «Модерн-Експо». 45603. Волинська область, с. Струмівка.

вул . Рівненська. 4
місце виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткованих 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. Пилипюк Петро Павлович________________________________________________________
(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, роботи верхолазні та скелелазні___________
(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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості наказом № ОП 18— 31 призначено відповідальних:_________________
за організацію і безпечне виконання робіт на висоті: по цеху виготовлення______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
торгового стелажа заступник начальника цеху Вальчук І.І.. майстри Кротюк Руслан Євгенійович
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Шебетюк Руслан Володимирович. Прокопчук Віктор Васильович. Александров Олександр_____
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Євгенійович. по цеху виготовлення складського стелажа - в цілому по цеху начальник цеху
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Гопалюк Володимир Костянтинович, позмінно майстрів Чикалюк Іван Іванович. Волошин Юрій
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Юрійович, і ш у к Святослав Вікторович. Засядько Богдан Анатолійович__________________________
по цеху виготовлення боендованого обладнання - в цілому по цеху заступника начальника цеху
Приймачок Петро Петрович, позмінно майстрів Сахарук Юрій Валерійович. Улітич Олександр
Федорович. Семенюк Валентин Валентинович. Пашук Андрій Юрійович__________________________
по цеху виробництва касових боксів - в ц і л о м у п о цеху начальника цеху Апанасенко Олександр
Володимирович, позмінно майстри зміни Н і м ч у к Олег Петрович. Заяць Богдан Мирославович.
Король Віталій Іванович, керівника бригади Рибаков Олександр Сергійович______________________
по цеху виготовлення холодильного обладнання та обладнання з нержавіючої сталі - в цілому по
цеху начальника цеху Соколов Євген Олексійович, позмінно майстри змін Коржик Федір
Вікторович. Олішкевич Сергій Олександрович. Костін Олександр Олександрович. Тарасюк Андрій
Миколайович_________________________________________________________________________________
по цеху виробів з деревини - в цілому по цеху начальника цеху Трофимюк Віталія Анатолійовича,
позмінно майстри змін К у п ч и н с ь к и й Олександр Михайлович. Обломський Олександр Васильович.
Лесик Андірй Володимирович;___________________________________________________________
по цеху виробів з д р о т у - в цілому по цеху заступника начальника цеху Жука Максима
Миколайовича, по дільниці підготовки дротяних виробів начальника дільниці Сагана Олександра
Юрійовича, позмінно майстрів змін Голян Іван Кирилович. Панасюк А н д р і й Євгенович, Гриценко
Валим Михайлович, по дільниці гальванічній начальника дільниці Остап’юк Тарас Анатолійович.
позмінно майстра зміни Баглайчук Андрій Дмитрович___________________________________________
по складському комплексу - завідувача складського комплексу Саварин Сергій Володимирович.
завідувача складу Якимчук Валерій Арсеньович. завідувача складу Киричук Сергій Ігорович_______
по віл ділу сервісного обслуговування департаменту логістичних та сервісних рішень - Бойко Тарас
Васильович. Цорхалатпвілі Каха Джемалович. Тусь Роман Васильович. Просташкін Олексій
Віталійович. Кохно Олександр Олександрович. Гусєв Сергій Аркадійович, Мазур Олександр
Васильович. Лагута Ігор Іванович______________________________________________________________
по транспортному відділу служби головного інженера - начальника відділу Щура Олександр
Миколайович_________________________________________________________________________________
по господарському віл піду служби головного інженера - в цілому начальника відділу Тищенко
М и к о л у Олександровича
................................................................................................................. ...
по відділу головного механіка служби головного інженера - головний механік Потоцький Віталій
Миколайоич. Лясковського Сергія Вікторовича, позмінно Шабас Радіон Дмитрович, Гапончук Ігор
Степанович. Смедюк Сергій Володимирович. Гордовський Тарас Володимирович, Потапенко
Володимир Іванович_____________________________________ _____________________________________
по кіллілу капітального будівництва служби головного інженера - начальника відділу Кучмук
Оксана Михайлівна_____________________________________ ______________________________________
по віл д і л у головного енергетика служби головного інженера - в ц і л о м у г о л о в н о г о енергетика Нищий
Петро Петровича (посвідчення № 20/В від 19.02,2016р .), інженера з вентиляції Антонюка Василя

Наказом № ОП 18-25 від 18.04.2018р. затверджено інструкцію з охорони праці № 86 при виконанні
робіт на висоті, у тому числі верхолазних робіт:___________________________________________________
Наказом № ОП 17-21 від 24.04.2017р. затверджено Положення про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони прані на СП ТОВ «Модерн-Експо», з працівниками проводяться
вступні інструктажі з охорони праці та інструктажі з охорони праці, які фіксуються у журналі
реєстрації в с т у п н о г о інструктажу та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому
місці:______________________________________________________________________________________
Працівники, що в и к о н у ю т ь роботи на висоті, забезпечені спецодягом, спепвзуттям та засобами
індивідуального захисту у відповідності до Колективного договору, затвердженого від
25.01.2017р.: проходять у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди:________ _
П.П, Пилипюк
(ініціали та прізвище)

19__ квітня_2018_р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

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.

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

