
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
Товариство з обмеженою відповідальністю »ТАТРАФАН»
43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,76 А; 
код платника податку згідно ЄДРПОУ -  21739072; 
код виду діяльності згідно з КВЕД -  18.12;
Директор виконавчий Рудольф Крайняк 
телефон -  0332 71 81 70;

адреса виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробництво пакувальних 
поліпропіленових плівок, виробництво гнучкої упаковки та виробництво металізованої плівки 
в м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а, Волинська обл.

(ТОВ»ТАТРАФАН»);

УПРАВЛІННЯ ДсРЖЛРАШ
У ВОЛИНСЬКІ^, ОЕ" 

Вхідний №
- Ж і

(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) 

п  Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
ШУшЖої <2 І 6 С К £ А К ш у /  ІЬ  в .ію и ю 'іо  х 40. <РС93

І ^  V (дата проведення аудиту)

Я, директор виконавчий, Рудольф Крайняк, 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 при друкуванні 
іншої продукції:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.
2. 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)



Очолює товариство з обмеженою відповідальністю директор виконавчий Рудольф Крайняк, 
який пройшов навчання і перевірку знань Закону України « Про охорону праці», нормативно- 
правових актів до нього в Державному підприємстві «Волинському Експертно-технічному 
центрі держпраці» (посвідчення з охорони праці №137/ОП від 26.02.2018 р. протокол №11). 
Управління охороною праці на ТОВ»ТАТРАФАН» 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 наказом № 65 від 15 травня 2017 р. створено службу охорони праці, яка діє у 
відповідності до Положення про службу охорони праці. Наказом №98 від 23 травня 2018 року 
затверджено Положення про порядок проведення навчання знань з питань охорони праці. На 
підприємстві затверджена директором виконавчим Програма вступного інструктажу з питань 
охорони праці для працівників та Тематичний план навчань з питань охорони праці. На 
підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: наказ № 48 від 28 квітня 
2017 р., наказ №86 від ЗО травня 2017 р., наказ №89 від 31 травня 2017 р., наказ №89 від 31 
травня 2017 р., наказ №92 від 01 червня 2017 р., наказ №101 від 02 червня 2017 р., наказ 
№131 від 17 липня 2017 р., Окремо визначені особи, відповідальні за безпечне виконання 
робіт в діючих електроустановках напругою до і понад 1000 В. експлуатацію 
електрогосподарства, за безпечне виконання робіт на висоті. На підприємстві наказом №56 
від 04 травня 2017 р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з питань охорони 
праці.Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні 
праці, електробезпеки, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про 
перевірку знань. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства.
На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми.
На ТОВ»ТАТРАФАН» наказами призначені:
Відповідальний за стан охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки по підприємству в 
цілому, директор виконавчий Крайняк Рудольф, наказ N946 від 13 березня 2018 р. 
Відповідальний за організацію роботи по охороні праці в цілому по підприємству, інженер з 
охорони праці Строка Оксана, наказ №46 від 13 березня 2018 р. Відповідальний за 
утримання та безпечну експлуатацію всіх вантажопідіймальних механізмів та пристроїв, авто 
та електронавантажувачів, посудин, що працюють під тиском начальник механічної дільниці 
Панасюк Сергій, наказ №46 від 13 березня 2018 р. Відповідальний за безпечне утримання, 
експлуатацію і ремонт всії електроустановок, електрообладнання,обладнання грозозахисту, а 
також підстанцій, повітряних і кабельних мереж, що перебувають на балансі підприємства 
начальник електротехнічної дільниці Малишкін Ігор, наказ №46 від 13 березня 2018 р. 
Відповідальний за електрогосподарство підприємства, начальник служби утримання 
обладнання Заклекта Андрій.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів.

(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,



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 /</р. № 4*_____________.

_ _ _ _ _ _ _  1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та і

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які ч< 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орп 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


