
“Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету М іністрів України 

від 3 лютого 2021 р. №  77)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони прані

І Іервинна 4-

Оновлена до декларації 

реєстраційний номер

Відомості п р о ___________ _______________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄД РП ОУ , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 

телефону,

адреса електронної пошти;

Богданов Олег В ікторович___  ________________ ._________________________________________

для фізичної особи  - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

( .  -  ■ . • : с  "і. №  м. г . .7 ' .  0672680360, ovkremin@ukr.net ЄД РП ОУ

'.і . : ' ;  , ' >о. . '  ^ д ^  ‘ ' 2______________________

податків, номер телефону, адреса електронної пошти)

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки тгі/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця — ____ _____  ___  __

(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням о б ’єкта _  ___________________

(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється

mailto:ovkremin@ukr.net


Рівненська. Тернопільська, Житомирська, Черкаська, Київська. Львівська,

Волинська. Вінницька

(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 “П ро страхування”

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

номер і дата видачі або “договір не вимагається”

Я, Ф О П  Богданов Олег Вікторович_____________

(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Обстеження, ремонт і чищення димарів, 

повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів; Нанесення лакофарбових 

покрить, грунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій

(поліхлорвінілових, епоксидних тощо)________________________________ ;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

У сі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного 

регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету М ін істрів України віл ЗО 

січня 2013 р. №  62 (Офіційний вісник України, 2013 р.. №  9. ст. 344), що не зазначені у групі

А; Ковальсько-пресове устаткування;______________________________________

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

Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного 

регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою 

Кабінету М іністрів України від 4 липня 2018 р. №  536 (Офіційний вісник України. 2018 р.. 

№  55. ст. 1921).

Договір не вимагається_______________________________________________

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 №  1-ОП, висновок №  02.09.2021 «За результатами проведення аудиту про 

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під час виконання заявлених 

робіт/експлуатації зазначених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

(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, устаткування підвищеної 

небезпеки)

20.09. 2021р.

Декларація

20

(підпис)

зареєстрована 

р. № ____________

О .В .БО ГД А Н О В

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або ф ізичної особи - підприємця)

У жпраці

Примітка. Реєстраційний номер обліковсм картки шіатн

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмов, 

від його прийняття та повідомили про це відповідному конт 

органу і мають відмітку в паспорті.” .


