
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТЛЛДОРС», 
______________ 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 77

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_____________________________________ 39224682________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________ Іщик Володимир Іванович___________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________________ 03352 53557, ел. пошта: metaldoorsk@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_________________Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 77а

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
____________________________________ відсутній______________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___

(дата проведення аудиту)
________________________________ Я, Іщик Володимир Іванович______

(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 піх) час 
експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Технологічні транспортні засоби: автонавантажувач LINDE H 701),
зав. М> EIX353N00430, реєстр. М> Т00813 АС, виробник Німеччина, 2002року виготовлення -  І шт.;
(найменування машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

1 (одне) робоче місце
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (примішені.), виробничих 
об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
1. Мною, директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛДОРС» 

Іщиком Володимиром Івановичем згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону 
праці» та вимог нормативно -  правових актів з охорони праці на підприємстві створено 
службу з охорони праці і призначені відповідальні особи, які забезпечують вирішення 
конкретних питань безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки та охорони праці.

2. На даний час на підприємстві функціонує система управління охороною праці, 
затверджена наказом по підприємству № 13 від 15 червня 2016 року.

3 . Наказом №1 від 04 січня 2016 року виконуючим функції служби охорони праці 
призначено інженера з охорони праці Клушина Сергія Юрійовича, якій прийшов навчання і 
перевірку знань законодавства України про охорону праці в Волинському обласному НКК 05 
лютого 2016 року (посвідчення № 449, остання перевірка знань з питань охорони праці - 
протокол № 19 від 05 лютого 2016року.).
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4 . Розроблено та затверджено:
наказом по підприємству № 13 від 15 червня 2016 року -  Положення про систему 

управління охороною праці;
наказом по підприємству № 26 від 17 жовтня 2017 року -  Положення про службу 

охорони праці;
наказом по підприємству № 25 від 17 жовтня 2017 року - Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
наказом по підприємству № 20 від 03 жовтня 2016 року -  Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці.
5. Наказом № 7 від 08 лютого 2016 року створена постійно -  діюча комісія (далі 

ПДК) з перевірки знань з питань охорони праці.
Голова комісії та члени ПДК пройшли навчання та перевірку знань Закону України 

«Про охорону праці» та державних нормативно -  правових актів в Волинському обласному 
НКК, а саме:

Голова комісії: Іщик Володимир Іванович - директор підприємства (посвідчення 
№ 451, видане 05 лютого 2016 року, протокол № 19).

Члени комісії: Клушин Сергій Юрійович - інженер з охорони праці (посвідчення 
№ 449, видане 05 лютого 2016 року, протокол №19); Новосад Дмитро Вікторович - 
начальник виробництва (посвідчення № 812, видане 17 квітня 2018 року, протокол № 34).

6. На підприємстві є в наявності та затверджені посадові інструкції керівників та 
працівників, які здійснюють експлуатацію заявленого технологічного транспортного засобу.

7. Розроблено та введено в дію наказом по підприємству № 7 від 02 січня 2018 року 
інструкцію з охорони праці для безпечного виконання робіт під час експлуатації заявленого 
технологічного транспортного засобу.

8. Працівник, якій здійснює експлуатацію технологічного транспортного засобу: 
пройшов відповідне професійне навчання в Волинському обласному НКК: Бойчук Петро 
Сергійович -  посвідчення № 1843 від 26 травня 2016 року та спеціальне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці - в комісії підприємства (протокол та посвідчення наявні): 
забезпечений спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
(картка обліку спецодягу наявна); забезпечено інструкціями з охорони праці.

9. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд та не мають 
протипоказань до робіт, що вони виконують (медичні довідки та заключний акт 
періодичного медичного огляду працівників є в наявності).

10. Технологічний транспортний засіб технічно справний та пройшов щорічний 
технічний огляд, а саме: Автонавантажувач LINDE Н -  70D, зав. № EIX353N0()430. 
реєстр. № Т00813 АС -  акт Державного технічного огляду від 14 травня 2018 року 
проведений Волинським ЕТЦ.

11. Підприємство забезпечено законодавчими, нормативно -  правовими актами з 
охорони праці, організаційно -  методичними, нормативно -  технічними документами для 
здійснення експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
(технологічного транспортного засобу).

12. На підприємстві наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці; перелік інструкцій з питань охорони праці, що діють на підприємстві тощо. В 
журналах відповідно до нормативно -  правових актів з охорони праці та промислової безпеки 
є відповідні записи.

13. Відмітки проведення інструктажів представлені в журналах вступного (останній 
запис 06 серпня 2018 року) та періодичних інструктажів з охорони праці (останній запис 14



серпня 2018 року).
14. Комісія провела перевірку знань з питань охорони праці у працівника, якій 

експлуатує технологічний транспортний засіб (протокол: № 23 від 17 серпня 2018 року).
15. Побутові приміщення для працівників обладнано згідно вимог нормативно 

правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
16. На підприємстві працює достатня кількість кваліфікованих працівників для 

експлуатації технологічного транспортного засобу.
17. Наказом № 33 від 14 серпня 2018 року призначено відповідальна особа за 

технічний стан навантажувача -  Новосад Дмитро Вікторович -  начальник виробництва.
18. Наказом № 33 від 14 серпня 2018 року призначено відповідальна особа за безпечне 

навантажувачем: Новосад Дмитро Вікторович — начальник виробництва.

В.І. Ішик
(ініціали та прізвище)

20*fp.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці

Д Д  20 fcf з. №


