
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 «Топаз ЛТД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Код ЄРДПУ 13990808 інд. 34550 пр. Південний.З смт Клесів, Сарненський р-н.
Рівненська обл.____________________________________________________ д

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
директор Пехотін Василь Федорович тел..0990141458, Факс0365550902 

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;

кар’єр ТОВ « ККНК «Технобуд», в межах України________________________
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

Відсутня
(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)

г»

Я, Пехотін Василь Федорович_______
(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:

(найменування виду робіт
експлуатація технологічних транспортних засобів:

-  екскаватор гусеничний УОЬУО ЕС 240ЬС, заводський номер ЕС 240ЬСС03244, 
двигун №21387440, 2000 р. виготовлення, країна-виробник Швеція, зареєстрований в ГУ



Держпродспоживслужба в Рівненській області 27.11.2017 р., реєстраційний номер
41517ВК;
-екскаватор гусеничний ATLAS 1604. заводський номер 164 R40945, двигун 
№8344704. 1993 р. виготовлення; країна-виробник Німеччина, зареєстрований в ДІСГ в 
Рівненській області 28.03.2016 р.. реєстраційний номер 37 163 ВК;
-  екскаватор гусеничний LIEBHERR R934B , заводський номер WLHZ0924LZC013490 
двигун № 2004011526, 2004 р. виготовлення, країна-виробник Німеччина, зареєстрований 
в ГУ Держпродспоживслужба в Рівненській області 28.05.2019 р. реєстраційний номер 
45549 ВК,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

зобочих мість -3___________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

______________________ремонтна майстерня ТзОВ «Топаз ЛТД»
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Пехотін Василь Федорович - директор_____________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

_____________ Пехотін Федір Васильович -  в.о. інженера з охорони праці_____________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______Створена служба з охорони праці (наказ від 02.04,2019 р. № 11 -ОП). голова
комісії -  Пехотін В.Ф., члени комісії -  Кунденко Л.А..Пограничний Л.М. .Пехотін Ф.В.. 
які пройшли навчання в ДП «Рівненський експертно технічний центр». Проводено 
навчання працівників з питань охорони праці (протокол від 02.04.2019 р. № 1). 
проводяться інструктажі з охорони праці. Розроблена «Інструкція з охорони праці № 23 
для машиністів екскаваторів», затверджена наказом від 30.03.2019 р.№ 3.Наявна 
документація заводу-виробників екскаваторів. Відповідальний за справний стан та 
безпечну експлуатацію екскаваторів -  механік Пехотін Федір Васильович (наказ від 
15.02.2018 р, № 4).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

працівникам вдані засоби індивідуального захису згідно встановлених норм: спеціальне 
взуття, комбінезони, ватяні куртки, захисні жилети, каски. В ремонтній майстерні 
створена служба з обслуговування техніки, укомплектована слюсарями, електриками та 
зварювальниками. В наявності токарні верстати та інше ремонтне 
обладнання.__________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



Нормативно-правовими актами з охорони праці забезпечені в повному обсязі, в 
2017р. із залученням спеціалістів ДП «Рівненський експертно-технічний центр» 
проведена атестація робочих місць.

нормативно-правової ті

тіШшЩщШ

ьнотехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Пехотін В.Ф.
(підпис)

Щ г Ш р ^ М  20І?р.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 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.”.

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО


