
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________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ»
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

03194, м. Київ, бульв. Кольцова. 14-Ж, ЕДРПОУ 39499992, керівник
телефаксу, адреса електронної пошти;

Островський Олександр Франиович. тел. 099-661-91-22 ctea.kiev@ amail.com
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;
згідно договорів на об’єктах Замовників у Рівненській області та інш.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідаль

ності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
ТДВ Страхова компанія «АЛЬФА-ГАРАНТ» з 27 .02.2018 по_________________

(найменування страхової компанії,
26.02.2019. №15-ГД/02-207-01054 від 26.02.2018_________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 

07 . 12.2017р .____________________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Островський Олександр Франиович________________________________
(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: 
Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового___________________

(найменування виду робіт

виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або_________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п.17 Додатку 6 до_________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Порядку). Устатковання підвищеної небезпеки відсутнє.___________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

кількість робочих місць -  5. на яких не існує підвищений ризик виникнення
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів, а саме: офісне
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

приміщення за адресою 07300, м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

mailto:ctea.kiev@amail.com


(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Островський Олександр Францович, відповідальний за
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

стан охорони праці на підприємстві. Підприємство має у своєму розпорядженні
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

необхідну нормативно-правову документацію з охорони праці і промислової 
безпеки, також розроблені та введені, в дію: Положення про систему управління

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
охороною праці, Положення про службу охорони праці. Положення про порядок

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Інструкції з

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
охорони праці затверджені та введені в дію наказом.
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на 
керівника. На підприємстві своєчасно проводяться інструктажі за затвердженими 
програмами та інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації 
інструктажів. Наказом введений в дію тематичний план і програма навчання 
працівників з питань охорони праці, а також перелік питань для перевірки знань 
з питань охорони праці. Затверджений план-графік навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці на 2018рік. Працівники підприємства забезпечені засобами 
індивідуального захисту у встановленому порядку. Засобам індивідуального 
захисту своєчасно проводяться огляди та випробування. У відповідності до 
Наказу МОЗ №246 від 21.05.2007р. на підприємстві організовано проведення 
первинних і періодичних медичних оглядів працівників. Персонал, який здійснює 
експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів 
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання 
підвищеної небезпеки має повну вищу освіту, атестований у Головному

навчально-методичному центрі Держпраці України. Підприємство забезпечено
експлуатаційною документацією, нормативно-правовою та матеріально- 
технічною базою навчально-методичного забезпечення (законодавчі та 
нормативно-правові акти з охорони праці, посібники, комп'ютерна техніка в 
кількості 8 одиниць) та інше обладнання.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ___ ________________  20__ р.
№

Управління Держпраці у Рівненській області'

ЗАРЕЄ С ТРО ВАН О


