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Додаток 8 
до Порядку

(в редакци постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. N2 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

________________ законодавства з питань охорони праці________________
Відомості про роботодавця__________________ Т06 «Закарпатський навчальний центр +»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

W.Ужгород, вул.Минайська, 16, 5 поверх; ЄДРПОУ 42003433, Алентьєв Володимир Дмитрович
місі^єзна*одження, кодзгідаоз ЄДРПОУ, грізвище, ім 'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ +380-50-448-3610, infobox@zncua.com ________________
телефаксу, адреса е/іектронної поиїти; 

для фізичної особи ^  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія 1 нолі€р паспорті, 

ким І ио/іи еиданий, імісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________  м.Ужгород, вул.ГИинайська, 16, 5 поверх_________________________
місце виконання робгт підвищеної небезпеки тв/або ексллуаіацП (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявністьдоговору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _________________ __________

(найменування страхової компанії, 

строк дії'страхового полісу, нотер ] дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «Закарпатський навчальний центр +» Алєнтьвв Володимир Дмитрович_____ _
(лр)звище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприєми,я)

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:_____________________________
1. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання.
2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, 
захватів).
3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, 
крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою.
5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.
6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
7. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль. ______________________________

mailto:infobox@zncua.com


8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою.
10. Водолазні роботи.
11. Маркшейдерські роботи
12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
14. Роботи верхолазні та снелелазні.
15. Роботи із збереження та переробки зерна.
16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти.
17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів 
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
19. Зварювальні роботи. ____________________________________________________ ____ ________________________________

(найменування виду робіт підвміщеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявностіЬ 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 7^/360 експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 

дозволу, кількість робочих мicцьJ у тому числі тих, на яких [снує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих

об'єктів (цех)в, дільниі;ь, структурних підрозділів)

Інші відомості 1. Алентьєв Володимир Дмитрович ___________ ___________________
[прізвище, ]м"я та по батькові осіб, які відповідають

Працівники підприємства проходять: щоквартальні інструктажі з питань охорони праці по 
розробленим та затвердженим інструкціям з охорони праці для професій та видів робіт;_____

з а  дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

періодичні медичні огляди щодо придатності виконання робіт підвищеної небезпеки; 
щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в об'ємах необхідних знань 
викладених в інструкціях з охорони праці._____

наявнісгпо служби охорони лрац], інарукцій ґро проведення навчання та

Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці._______

Інсфуктажу З питань оадрони праці, експлуатаційно? документацГї, засобів індивідуального захисту,

ільного функціювання СУОП розроблені необхідні нормативні документи з питань 
^Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли спеціальне

ь кваліфікаційні посвідчення.
і^^^У^^рмативно-правової та ллаїтеріально-тезінічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.Д. Алентьєв
(ініціали та прізвище)

"1 4 "  т равня 2018  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці у/■У 2 0 ^ ^ а. № / ґЛ _________________ .

га

Пргшітіси: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду па 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.”.


