
Додаток 8до 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:

Найменування юридичної особи: ТОВ «Айрон ЗМЗ»

Місцезнаходження юридичної особи : 35705, м. Здолбунів, Рівненська обл., вул. Шевченко, 1а 

Код згідно з ЄЛРПОУ: 38306004

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Лазоровський Олександр Леонідович

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: тел. (03652) 2-33-91 факс (03652) 2-33-91, 
e-mail: vatzmz@ukr.Het

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) : 35705, м. Здолбунів, Рівненська обл., вул. 
Шевченко, 1а

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року у ТОВ «Айрон ЗМЗ» страхування не проводиться так
як воно не відноситься до об'єкту підвищеної небезпеки._____________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я, Лазоровський Олександр Леонідович, директор ТОВ «Айрон ЗМЗ» 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:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки: зварювальні роботи

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 7 чоловік з них 3 чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеки

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно-технічний корпус розташований в 
чотирьохповерховій будівлі.

Кількість виробничих об'єкті (иехів, дільниць, структурних підрозділів)'. ТОВ «Айрон ЗМЗ» має 
наступну структуру:

- адміністративно-керівний склад;
- виробничий цех.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки'.
Відповідальний за створення на ТОВ «Айрон ЗМЗ» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праці -  директор - Лазоровський Олександр Леонідович.

mailto:vatzmz@ukr.Het


Наказом № 31/ОП від 10 червня 2019 року директора з виробництва Короленко Р.Ю. (поев. №1000- 
65-19 від 11.03.2019р.) призначено відповідальною особою за безпечне проведення зварювальних 
робіт. Розроблена посадова інструкція №2 директора з виробництва (наказ № 5/ОП від 05 липня 
2017р.)

Наявність служби охорони пуаці: Наказом № 11/ОП від 01 жовтня 2017року створена служба 
охорони праці. Керівником служби охорони праці призначений директор технічний Чирик Максим 
Анатолійович (поев. №1385-42-18 від 06.04.2018р.). Наказом № 14/ОП від 01 листопада 2018року 
затверджено положення про службу та наказом № 13/ОП від 01 листопада 2018 року затверджено 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформації про інструкиії: Наказом №28/ОП від 18 березня 2019року затверджений та введений в 
дію Перелік інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:

- інструкція №1 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на 
виробництві;

- інструкція №2 з охорони праці для зварника на машинах контактного зварювання;
- Інструкція №3 з охорони праці під час ручного переміщення вантажів
- Інструкція №4 з охорони праці під час робіт з ручними інструментами і пристроями; 

Інструкція №5 з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;
- Інструкція №6 з охорони праці під час робіт з ручними візками;

Інструкція №7 з охорони праці під час роботи на механічних верстатах;
Інструкція №8 з охорони праці під час виконання зварювальних робіт .

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Наказом № 16/ОП від 01 листопада 2018 року затверджено положення про порядок проведення 
навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «Айрон ЗМЗ». Сформований та оприлюднений 
план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства. Наказом № 22/ОП від 04 лютого 2019 року створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань та отримали 
відповідні посвідчення. Результати перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства оформлюються протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці. Керівником робіт з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних 
актів та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним

Примітки: 1. 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.".

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
органі Держпраці 20__р. №


