
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 «Євровуд 
Україна»

43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Рівненська, 76а , ЄДРПОУ 38181156.

Директор Корецький Андрій Андрійович.

Телефон (0332) 75-06-14; факс (0332) 75-06-14. 
м.Луцьк, вул. Рівненська, 76а

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутня

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився

Я, Корецький Андрій Андрійович, 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, а саме:
• Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В. (п. 12 Додатку 2 Переліку 
робіт підвищеної небезпеки Порядку видачі дозволів затверджених постановою КМУ від 
26.10.2011 року № 1107);
• Трансформаторна підстанція 2 КТП-630 КВА, виробництво СРСР, рік випуску - 1970;
• Кількість робочих місць -  2;

Інші відомості:
Відповідальний за дотримання вимог з охорони праці -  директор Корецький А.А., 
посвідчення про навчання з охорони праці № 225/ОП від 17.03.2017 року, протокол №
19 ДП «Волинський ЕТЦ»
Відповідальний за справну та безпечну експлуатацію електрогосподарства, згідно 
наказу № 03/01-1-ОП від 3.01.2018 року, головний енергетик Фомін Петро Ииканорович, 
посвідчення про навчання з охорони праці № 3436 видане НКК Волинського УЖКГ, 
протокол перевірки знань № 14 від 10.08.2017 року., V група допуску «до і понад 1000



в».
Електрик Левчик Сергій Вікторович, посвідчення про навчання з охорони праці № 2622 
видане НКК Волинського УЖКГ, протокол перевірки знань № 14 від 10.08.2017 року., IV 
група допуску «до і понад 1000 В».
На підприємстві наявна служба охорони праці. Її функції виконує інженер з охорони 
праці Сидоренко В.Ф., посвідчення про навчання з питань охорони праці № 664/ОП 
видане ДП «Волинський ЕТЦ» 31.07.2017 року, протокол № 43.
У товаристві розроблені інструкції зо ш рот  праці, положення про проведення навчання 
з питань охорони праці, інструктажу з питань охорони праці, наявна експлуатаційна 
документація на обламання підвищені небезпеки, є засоби індивідуального захисту 
при виконанні небезпеки, нормативно-правова документація з питань
охорони
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Декларація зареєй^ао^а^^урналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці S f 20^fp. N _______________.

Примітки:! 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.".


