
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 відповідальністю «ГЕОФІЗТЕКС»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________ 03057. Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 40. ЄДРПОУ 41560369,___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівнгжа, номер телефону,

Мацола Олександр Іванович, Ш50) 380-11-28, geofizteks@ ukr.net________  ■ __________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______ м. Ужгород та Закарпатська область на об'єктах замовників згідно укладених договорів_____

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність доіх)вору страхування цивільної відповідальності перед третікга особами 

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Національна акціонерна страхова компанія «Оршіта»
(найменування страхової компанії,

_ Строк дії страхового полісу до 25.07.2019 року № УБ-1271418. поліс видано 26.07.2018 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я. Мацола Олександр Іванович________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

________ __________ ______________ ___________  і

або фізичної особи - підприімця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таїшх робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
(найменування виду робіт

Просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 до Порядку...); Земляні роботи,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під
устатковання підвищеної небезпеки, титг або марка (за наявності),

водою (п. 9 додатку 6 до Порядку...); Роботи в діючих електро\^становках напругою понад 1000 В та
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

в зонах дії струму високої частоти (п. 16 додатку 6 до Порядку...);_______________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць -  11, V тому ЧИСЛІ 5 тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:geofizteks@ukr.net


Будівель -і споруд V власності ТОВ «ГЕОФІЗТЕКС» -  не має. Товариство орендуе офісне
приміщення в кількості 1 приміщення______________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнешія травм, будівель
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 29. офіс 45. Роботи виконуються на об'єктах замовника.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
виробничих об’єктів (діагаостична лабораторія) -  1. цехів -  0. дільниць -  0. структурних підрозділів -  О

(иехів, дільнищ^, структурних підрозділів)

Інші відомості На підприємстві відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки Мапола Олександр Іванович. Корбутяк Орест Мирославович,
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Піскунов Олексій Олександрович. Свистов Владислав Володимирович. Лісняк Анатолій Михайлович 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та про.ч ислової безпеки;

На підприємстві створена служба з охорони праці, обов’язки інженера з охорони праці за 
суміщенням пок;іадено на керівника відділу оцінки технічного стану та протикорозійного захисту
Піскунова Олексія Олександровича_____ ________ _________ ________________ _______ ________ _

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на 
підприємстві розроблені та затверджені іисгрукпії з о х о р о н и  прапі. з працівниками проводяться
інстр\тстажі. навчання та перевірка знань з питань охорони праці._______________________________

інструктажу і пич аі[ь охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Підприємство забезпечене необхідною експлуатаційною документацією, нормативно-правовою, 
технічною та організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки в 
ПОВНОМУ обсязі. Працівники підприємства забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту
для безпечного викоцання робіт, згідно з нормами.____________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Експерти підприємства мають вілповідну освіту, пройшли необхідну підготовку та підвищення 
кваліфікації для експертів технічних з промислової безпеки в Головному навчально-методичному 

./■̂ іеїтв Держдраці.
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V * (піщіибЗ (ініціали та прізвище)
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Декларація зарсєстоована у журна.ііі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраціі ^  2 0 ^ р. № ____ .

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)мащин,механізміь,устатконання підвищеноїнебезпеки.

2. Реестраційниії номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийіиття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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