
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 ВІДПОВШАЛЬНІСТЬЮ 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

КУЗНЕПОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО- МОНТАЖНЕ ПШРИЄМСТВО_________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

«ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ». Рівненська обл. м. Варані. Промзона Код ЄДРПОУ 22555520
телефаксу, адреса електронної пошти;)

Шкабой Олексій Терентійович тел./факс (03636) 2-31-79 e-mail: tov_krmip@ukr.net______________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ВАТ Напіональна страхова компанія
( найменування страхової компанії,

«ОРАНТА» договір добровільного страхування майна №УБ1414317 від 16.08.2019р діє до 16.082020р
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.03.2020 р._______

Я. Шкабой Олексій Терентійович
(дата проведення аудиту)

(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвиш;еної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвиїценої 
небезпеки: 1 .Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої

(найменування виду робіт
частоти. 2. Технічне обслуговування машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів
трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад О.ОЗМПа і температурою нагріву вище

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
ніж 110 °С, посудини, що прапюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
що є ємностями для газового моторного палива.__________________________________________ _

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
На підприємстві 253 робочих місць. З них в умовах підвищеної небезпеки 192._____________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення
Підприємство має виробничі об’єкти, а саме: адміністративна споруда, лабораторний корпус.________
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
цех ПМНЛ (передмонтажна налагоджувальна лінія), склад, бокси для автомобілів._________________

Інші відомості: Наказ про створення служби охорони праці №13-17/ОП від 06.04.2017р.______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Створена комісія по перевірці знань з питань з охорони праці: Кузьмик Микола Васильович -  головний 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

інженер. Книга Віталій Іванович -  інженер з ОН, Мельник Сергій Михайлович -  начальник дільниці
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

ПНР. Лукашов Петро Іванович -  начальник дільниці ЕМР. пройшли перевірку знань з питань охорони 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

праці протокол №25 від 13.03.2020р.___________________________________________ ______________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Наказ про призначення інженера по охороні праці Книгу Віталія Івановича №12-17/ОП____________
від 06.04.2017р._____________________________________________________________ _____________

mailto:tov_krmip@ukr.net


Наказ ПРО призначення відповідальних осіб при роботі в діючих електроустановках напругою понад 
1Q00B і в зонах дії струму високої частоти Мазурок В.Д -  начальник ЕТЛ. Шершень О.М. -  інженер по
н/в 2 кат. № 01-14/ОП від 12.01.2017р._______________________________________________________
Наказ ПРО призначення відповідальних осіб при технічному обслуговування машин та механізмів____
устаткування підвищеної безпеки, а саме трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 
О.ОЗМПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С. посудини, що працюють піт тиском понад 0.05 МПа. 
крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива. Майданець С.В. -  
інженер по н/в 1 кат.. Яропіик С.В. -  інженер по н/в 2 кат.. Бакалець М.М. -  ел.монт.-налагоджувальник
6 розряду. №41-19/ОП від 25.04.2019р._______________________________________________________
Наказ про затвердження робіт підвищеної небезпеки №11-17/П від 11.05.2017р.____________________
З працівниками які виконують роботи підвищеної небезпеки проводиться навчання та перевірки знань з
питань охорони праці по видам робіт. (Протоколи 50-201).______________________________________
Наказ про затвердження нормативної документації про охорону праці, що діють на пілприсмстві згілно 
Закону України «Про охорону праці) №15-17/ОП від 18.04.2017р. («Положення про систему управління 
ОХОРОНОЮ праці в ТОВ КНМП «ЕПМ» №2-ОП СУОН». «Положення про службу охорони праці в ТОВ
КНМП «ЕПМ» № З-П-ОП ПСОП». «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань________
працівників з питань охорони праці ТОВ КНМП «ЕПМ» №3-П-ОП ПНІПЗ». «Положення про порядок 
забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інттивідуального 
захисту в ТОВ КНМП «ЕПМ». №3-П- ОП ПЗІЗ», «Програма проведення внутрішнього інструктажу
працівників ТОВ КНМП «ЕПМ»). На підприємстві саоєчасно проводяться інструктажі за____________
затвердженими програмами та інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації_______
інструктажів._____________________________________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, засобами індивідуального та колективного 
захисту fpecnipaTopH. черевики, боти, рукавиці, захисні окуляри, захисні щитки, каски, діелектричні 
коврики). інструментом, давчально-методичною літературою. Засоби індивідуального та колективного 
захисту, пристосування/для виконання робіт підвищеної небезпеки, інструмент проходять огляд та 
випробування згідно чииного законодавства.
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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.


