
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця: державна установа «Ковельська виховна колонія»_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

45000, Волинська обасть, м. Ковель, вул. Шевченка. 20_________________________________
місцезнаходження,

08562677__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Абрамчук Іван Дмитрович______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(03352) 5-32-10, kolonia@meta.ua_________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

45000, Волинська обасть, м. Ковель, ву л . Шевченка, 20____________________
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 договір відсутній________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________  •_______
(дата проведення аудиту)

Я, Абрамчук Іван Дмитрович___________________________________________________
(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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1) види робіт:

а) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
б) навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання;
в) роботи в колодязях, шурфах, траншеях, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 

топках, трубопроводах);
г) земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій;
д) зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом;
е) зварювальні роботи.

2) види машин, механізмів:

а) технологічні транспортні засоби
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- автонавантажувач марки ДВ 1788.33.20, державний № Т 00366 АС, рік виготовлення 
1989, виробник СРСР, одне робоче місце.

Інші відомості Суліманова Людмила Василівна_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
наказом № 32 о/с від 01.04.2011р. призначено виконуючим функції служби охорони ттрапі
інженера з охорони праці Суліманову Людмилу Василівну_________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пратті затверджене 

наказом № 86/ОПД-18 від 22.02,2018р. Є в наявності інструкції з проведення інструктажів
(вступного, первинного, стажування!.___________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,
При виконанні робіт підвищеної небезпеки в установі діють інструкції, зокрема:___________

- № 8 -  інструкція з охорони праці дід час виконання робіт у колодязях;_________________
- № 21 -  інструкція з охорони драпі при виконанні робіт на висоті:______________________
- № 12 -  інструкція з охорони драпі для електрогазозварника:__________________________
- № 12/1 -  інструкція з охорони драпі для електрозварника ручного зварювання:__________
- № 27 -  інструкція з охорони пралі при експлуатації, зберіганні і транспортування балонів

із зрідженими, стисненими і розчининеми газами:_________________________________________
- № 63 -  інструкція з охорони пралі при виконанні робіт в шурфах та траншеях:__________
- № 64 -  інструкція з охорони драпі при виконанні робіт в замкнутому просторі (ємностях,

боксах, топках)______________________________________________________________________
- № 65 -  інструкція з охорони пралі при виконанні земляних робіт, що виконуються на

глибині понад 2 метри.________________________________________________________________
Для автонавантажувача є в наявності паспорт та акт державного технічного огляду

технологічних транспортних засобів від 20 вересня 2017р.__________________________________
Робочі місця забезпечені засобами індивідуального захисту (перелік засобів індивідуального

захисту затверджений керівником 03.01.2017р.)___________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В установі Функціонує кабінет зюкорони прані з наявною нормативно-правовою базою_____
нормативда-правовоїугазаатфіадьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

____У тГ ___і ______ І.Д . Абрамчук______/  / /підгіис) f (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Управлінні 
Держпраці у Волинській області /У  20 /с^р. № / 3  5_______________ .


