
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 ТзОВ «Моделпак»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Д.Галицького. буд. 5 кв. 1, 37598260_______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Лук’янчук Ігор Леонідович, (03344) 95-5-75, modelpac(a),i.ua______________________________ _
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;

45400, Волинська обл., м.Нововолинськ, смт. Благодатне, вул Перемоги 1Л_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди AT «Страхова Група «ТАС»»

(найменування страхової компанії,
______________07.07.2020D., №АГ/6053193 від 08.07.2019р._________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, директор Л у к ’я н ч у к  і г о р  Леоніловвич
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки: (відповідно Додатку 6 до Порядку в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018р. № 48):

п. 6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -102 в т. ч. з підвищеною небезпекою -  зо.
кількість робочих міспь, у тому числі тих,

Будівель -  5, приміщень -  11

Цехів-2
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Лук’янчук Ігор Леонідович, Бугаєнко Олена Григорівна_____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

_____________________Король Вадим Юрійович, Ганзлик Андрій Анатолійович
___________________ за дотриманням вимог законодавства з питань охорони пращ та
промислової безпеки: Наказом № 1-ОП від 01.07.2011р. на підприємстві створено_____
службу ОХОРОНИ, функдії якої виконує інженер з ОХОРОНИ прані Бугаєнко О.Г.,яка______
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони прані у ТзОВ «Лупький_______
навчальний центр» (протокол №39 від 1 серпня 2018р.). Служба охорони прані_________
підприємства, керуючись Положенням, розрбила систему керування охороною праці на
підприємстві та здійснює чіткий контоль за діяльністю виробничих структур,________
виконанням обов’язків та дотриманням прав окремими посадовими особами, контролює 
за створенням безпечних та нешкідливих умов праці працюючих. Наказом № 2 -ОП від 
02.01.2020р. створено постійно -  діючу комісію по перевірці знань з питань охорони 
праці відповідно до вимог «Типового Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці». Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення. Наказом № 5-ОП від_________
01.08.2017р. на підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з питань охорони 
праці, що встановлюють правила виконання задекларованих робіт і дій працівників на 
території підприємства, у вирбничому приміщенні, на робочих місцях відповідно до
нормативно -  правових актів з охорони праці. З працівниками ТзОВ «Моделпак»______
проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. При 
прийнятті на роботу з працівниками проводиться вступний інсттруктаж і під час
роботи проводяться первинний, повторний, цільовий,_______________________________
позаплановий інструктажі з питань охорони праці з записами в журналах реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці. Організація навчання та інструктажів з питань
охорони праці працівникам під час прийняття на роботу та в процесі роботи_______
проводиться згідно вимог НПАОП 0.00- 4.12-05 «Типове положення про порядок_______
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві
ведуться журнали, а саме: 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 ведення протоколів______
засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал обліку робіт, журнал
обліку і зберігання засобів індивідуального захисту._________________________________
Наявна експлуатаційна документація на устатковання. Наявні паспорти та__________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
інструкції з експлуатації заводів виробників. Забезпечення працівників______________
спецодягом,спецвзуттям та 313, порядок їх утримання здійснюється з обов’язковим_____
врахуванням: «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом ,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захистт» (затверджене_______
наказом Держгірпромнагляду 24.03.2008 року за № 53, зареєстрованим в Мінюсті_______
України 21.05.2008 року за №446/15137); «Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості (затверджені наказом Держгірпромнагляду за № 
62 від 16.04.2009 року, зареєстрованим в Мінюсті України 12.05.2009 року за № 424/16440, 
НПАОП 0.00-3.07.-09) і т.д.». Працівники, що виконують роботи пі лишеної небезпеки, 
забезпечені спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту.



захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про 
ОХОРОНУ праці». Перевіряється на відповідність стандартам (ДСТУ) якість спецодягу, |
спецвзуття та 313, що закуповується та поступає до складу. Регулярно ведеться_______
оперативний контроль за якістю спецодягу, спецвзуття та 313, що використовується 
працівниками., стан та ступінь їх забепеченості

Підприємство забезпечене нормативно -  правовою документацією, що_____________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ на роботи підвищеною небезпеки, які декларуються.____________
М^ері^льно -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці. Иа ПІДПРИЄМСТВІ наявне навчально -  методичне забезпечення для____________

єанізації роботи з проведення навчання та перевірки знань з питань охорони_____
-Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного_____________
ктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально - ___________
ичною літературою та наочними посібниками.______________________________
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Декларація зареєстрована у журналі т т щ  суб'єктів господарювання Цг територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .

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.".


