
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінсіу Міністрів України 
від 7 лютоі о 2018 р. X“ 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: приватне підприємство «КТ!С», м. Ужгород, вул. Гагаріна 11 А, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце таходження, код згідно і  ЄДРПОУ,

38533508, Купчак Тетяна Золтанівна, 050-672-50-79.
прЬвище. ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

місто Ужгород, вулиця Гагаріна I I  А.
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або екстуат»ації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Не укладався
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу.

номер і дата його видачі)
Інформація про гіровсдсння добровільного аудиту з охорони прані

Не прободився
(дата проведення аудиту)

Д  Купчак Тетяна Золтанівна
(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 і питань охорони праці та иромис:юіюї безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (засіосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Зварювальні роботи (одне робоче місце).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки тип

2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,__________

або марка І за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та'або
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (одне робоче місце).____________________________

експлуатуються(застосовуються) без отримання виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідгого дозвіїу, кількість робочих місііь, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкт іе(цехів. дільниг(ь, стр \’ктурн их підрозд іл і в) ■.

ІНШІ відомості: За дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та про.шслової
(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які відповідають

безпеки відповідає директор приватного підприємства Купчак Тетяна Золтанівна. Директор______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

приватного підприємства пройилла навчання і склагіа іспит на знання законодавства про охорону 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

праці, дероісавних нормативних актів України з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуачьного захисту, 

та санітарно-епідеміологічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим (посвідчення



нормативно-правової та матеріаіьно-технічної бауи навчальио-методичнот забезпечення)
Nü 12621-OU про перевірку знань з питань охорони праці, протокол від }4.04.2017р № 70-ОЩ 

відсутності директора обов'язки відповідачьиого за дотримання вимог законодавства з питані 

охорони праці та промислової безпеки покіадається на Патика Юрія Васильовича (посвідчення 

12636-ОП про перевірку знань з питань охорони праці, протокол від 14.04.2017р. Л" 70-011).

Проведення вступного інструктажу, інструкта.жів на робоио.му місці (первинного та_______

повторних) здійснюється директором приватного підприємства з обоє ‘язковими відміткалш в 

журналі вступного інструктажу та журналі реєстрації інструктажів па робочолїу .місці.

______ fia підприємстві розроблені та 'затвердж'ені інструкції з охорони праці (далі інструкції)._____

Інструкції розроблені на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної 

документації підприємства та містять обов ’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони

праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у ______

виробничих приміщеннях, на території підприємства. Під час проведення первинного інструктажу 

примірник інструкцій видасться працівнику. Облік інструкцій проводиться в лсурналіреєстрації

інструкцій з охорони праці.______________________________________________________________________

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових 

актів затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

______ Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту. Видача працівникам

і повернення ними засобів індивідуального захисту обліковується в особистих картках обліку_______

спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313.___________________ _________________________

\

(підпис) {ініціали та прізвище)

• Х * ' /  / :  2^іЗР.

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у б * ^ ^ в ^ ш ^ |& щ в а н н я  у територіальному 
органі Держираці ^  20 p. №

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своМ  підиисом н а т а ^ ^ іг ^ ^ ій а  д Ж ^ в ^ ^ е р с о н а л ь н и х  даних і  метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі д о з в о л ів ^ д а ^ н а ^ ^ ^ Д О і  і підвиш еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатко^аЯ Й В айа^йм оУ  небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки гиіатника подетків не іазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паМорч і.


