
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 
«Стелла Пак Україна»_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Волинська область, м.Луцьк, вул. Потебні,52 а; тел. (0332)76 74 66,_____

тел/факс (0332)76 75 44 . ______________________
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;

Волинська обл. м.Ківериі. вул. Індустріальна, 22________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткованих 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)
У

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я. Окуневич_____ Ольга_____ Михайлівна,______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,

або фізичної особи-підприємця)
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:______________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Експлуатація технологічних транспортних засобів:

- Навантажувач вшковий CPCD30N-AG, заводський №G5AC15696, 2013 року випуску, 
Китай:______________________________________________ ____________________________



устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- Штабелер електричний з вшковим захватом марки PSH 160, заводський 

№  PSH 211093, 2017 року випуску. Швеція___________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
10 робочих місиь:__________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
будівля виробничого иеху з складськими приміщеннями_______________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: На ТзОВ « Стелла Пак Україна» наказами по підприємству призначені:

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по 
товариству - генеральний директор товариства Окуневич О.М.;

за безпечне виконання робіт по дільнииям. а саме:

-  Відповідальний за справний стан і безпечну дію автонавантажувача та 
електроштабелерів начальник виробництва Петрочук І.М., наказ №61 від 
10.11.2016р.;
Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства -  начальник виробництва Петручук І.М.., наказ № 2а від 
16.01.2017р.)

-  Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію газового 
господарства Петручук І.М.., наказ 18/1 від 14.03.2017р.

-  Відповідальний за організацію безпечної та безаварійної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском Вільний В.І. наказ №15а від 21.04.2016р.

Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 3 від 10.02.2010 року"
створена служба з охорони праці, наказом № 32 від 14.10.2015 року затверджено 
положення про службу охорони праці та наказом № 39 від 21.12.2015 року затверджено 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені наказами
інструкції з охороні праці по професіях та видах робіт:

Наказ № 44 від 29 вересня 2015 року; Наказ №13 від ЗО січня 2018 року;

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

На підприємстві наказом № 14 б від 30.03.2017 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної 
допомоги,пожежній безпеці та мають посвідчення про перевірку знань.

№
п\п

Прізвище та імя 
по батькові

Посада № посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці,електробезпека, 
ПТЕЕсп, ПБЕЕсп

Місце проведе 
навчання

1 Сачук Сергій 
Михайлович

Директор технічний №1074
Від 19.05.2016р.

Волинський об 
навчально-курі 
вий комбінат



2 Тимчишин
Володимир
Петрович

Інженер з охорони 
праці

№
Від 18.05.2018 р.

№320.13.27Е/15 
від 18.09.2015

IV

ТзОВ «Луцьки
навчальний
центр»

3 Петручук Ігор 
Миколайович

Начальник
виробництва

№ 1022
Від06.07.2018р.

№481.9.37Е/15 
від 17.12.2018

V

ТзОВ «Луцьки
навчальний
центр»

На підприємстві наказом №14 б від 30.03.2017року затверджено та введено у дію 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань 
охорони праці, 04.01.2017 року затверджено план - графік, згідно якого проводиться 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться 
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна 
документація на устаткування, обладнання, машини відповідні схеми їх розміщення по 
виробничих дільницях; ,

Забезпечення засобами індивідуального зах\лсту:Працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі 
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та
навчально-методичне забезпечення.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 

і^ЖПучцпітань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
ріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.М.Окуневич

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці <?2Ґ 20 /<Ґо. № / 3-Р_____________ .


