
Додаток 8 до Порядку(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 3 лютого 2021 р. № 77)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Первинна +

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер

Відомості про роботодавця
Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально“ 

виконавчої служби України (№131)»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35331, вул Б. Штейнгеля 92е, с. Городок, Рівненського району,
Рівненської області

місцезнаходження,

08680744
код згідно з ЄДРПОУ,

Бондарук Валентин Миколайович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(0362) 61-27-12, E -m ail: 612712@ukr.net
номер телефону, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця
35331, вул Б, Штейнгеля 92е, с. Городок, Рівненського району,

Рівненської області
(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта
(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється

(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у 
роботодавця)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди (за наявності -у  разі добровільного страхування) 
відповідно до Закону України “Про страхування”

договір не вимагається
(за наявності -  найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата видачі або “договір не вимагається”)

mailto:612712@ukr.net
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Я, Бондарук Валентин Миколайович
(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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

. обслуговування верстатів з обробки деревини 1 металів;

. усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2
пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 р. № 62 
(Офіційний вісник України, 2013 p., № 9, ст. 344), що не зазначені у 
групі А:
стрічкова пилорама «Спектр-70», інв.№ 10402055; 
верстат фугувальний односторонній СФ4-ІБ, інв.№ 010118; 
верстат рейсмусний LEX LXTP 330, ІНВ.№ 010184; 
верстат круглопильний універсальний Ц6-2Д, інв.№10418; 
токарно -  гвинторізний верстат 1Е -  95 інв.№ 010003

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної 
небезпеки, тип або марка (за наявності),які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено 
аудит охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих 
для здоров’я виробничих факторів

Наказ № 23/АГ -  21 від 08.07.2021 р., висновок аудиту № 1 від 09.07.2021 р.
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про 

дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

вересня 2021 року
(підпис) (ініціали та прізвище керівника юридичної особи) , Ш Ъе&ГРОВАНО

МШШ 204Л,тт т  . - — —  ........  .  і - /садС /відпис)
Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраїц -

20____ р. №

Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили .про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в 
паспорті.”.


