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 : Державне підприємство «Ковельське лісове господарство»
45006 Волинська обл м.Ковель вул.Холмська 46,код ЄДРПОУ 00991539 директор Данилюк
Володимир Васильович тел/факс 03352 4-81-68 ел.пошта kovlis @ ukr.net
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;

м.Ковель вул.Холмська 46 автотранспортний цех
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _ не передбачено
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.04.2018

Я, Данилюк Володимир Васильович
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, усталювання
підвищеної небезпеки:
зварювальні роботи,які виконуються зварювальним трансформатором ТДМ 401-192, СРСР, 1991
р.в.,інвентарний напівавтомат IWS-300,2002 р.в.,Швейс(Китай),зберігання балонів із стисненим
газом,робочих місць 1 в т.ч.на яких існує підвищений ризик-1, 1 приміщення ремонтно-механічної
майстерні
Інші відомості: Шворобей Олександр Вікторович-призначений наказом № 24 від 10.01.2018
року по лісгоспу відповідальним за дотримання законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,створена служба охорони праці в особі інженера з охорони праці Наумчука
Сергія Лонгіновича,наказом № 100 від 23.04.2018 року по лісгоспу затверджено та введено в дію
інструкції за професіями та видами робіт,керівники робіт пройшли навчання з питань охорони праці
в ДП «Волинському ЕТЦ Держпраці» протоколи № 40 від 06.07.16 р та№ 26 від 13.05.16 р,наказом
№ 25 від 10.01.2018 року по лісгоспу створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці,у
відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань
розроблено положення лісгоспу про навчання з питань охорони праці,а також визначено планами графіками та проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці,під час прийняття на
роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в
журналі реєстрації інструктажів з охорони праці, в наявності експлуатаційна документація на
обладнання підвищеної небезпеки,працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами

видачі,підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони
праці.
.
Данилюк В.В.
(ініціали та прізвище)
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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, устаткованих 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.".
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