
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»______________________

(для юридичної особи: найменування ____35680, Рівненська обл. ,
Лубенський р-н.,смт.Смига, вул..Заводська. 1______________________

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

Код ЄДРПОУ 30981499, Код виду діяльності з КВЕД 16.21 «Виробництво 
фанери,дерев'яних плит і панелей , шпону»__________________________

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_________ Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(03656) 56-267_______________еигоїкропСсу.етаіІ сот_____
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська обл., Дубенський р-н.,смт.Смига, вул..Заводська.1
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____ Відділення Фонду СНВу Дубенському
районі, безсроково, № 17050211054, від 2001р._________________

я, ________ Ковбасюк Анатолій Сергійович _____________ ,
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, ме̂ анізуїів, устатковання 
підвищеної небезпеки: Ремонтні, монтажк£рта*11нш¥' роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелаз них, що 
виконуються на висоті понад 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників____
без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 4 чол.
Кількість будівель - 5.

Інші відомості:
Директор Ковбасюк A.C. пройшов навчання і виявив потрібні знання 

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього 
в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 87-3-17, протокол №3/1 від
30.01.17р.

Роботодавцем, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону 
праці та вимог міжгалузевих нормативних актів з охорони праці» створено 
відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення 
конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони праці.



Наказом по підприємству № 195 від 21.12.2007р. створена і функціонує 
служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці Заєць Неля
Анатоліївна , яка пройшла навчання з питань охорони праці в ДП 
"Рівненській ЕТЦ", протокол № 61 від 12.Об.2015р., посвідчення № 1756-61- 
15 , «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», протокол № 61-6 від 07.06.15р., посвідчення № 1756-61/6-15.
Головний інженер Костюк Андрій Юрійович, який пройшов навчання і виявив 
потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього в ДП "Рівненський ЕТЦ", протокол № 3 від 20.01.2017р., 
посвідчення № 88-3-17. Наказами по підприємству від 21.09.2016 р. № 38-ОП 
«Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці» 
створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці
та від 26.01.2016 р. № 4-ОП «Про створення комісії по перевірці знань з
електробезпеки» створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
електробезпеки. Наказом по підприємству від 22.05.2017 № 19-ОП після
чергового перегляду згідно вимог «Положення про розробку інструкцій» , 
введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. У 
відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання 
та перевірки знань розроблено положення підприємства про навчання з 
питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення 
навчання та перевірки 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 питань охорони 
праці, працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі, 
підприємство забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами з

під час виконання робіт. на висоті.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб1єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 
N 20 р.
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