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Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

(від 3 березня 2020 р. N  207)

1 ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця :

Фізична особа -  підприємець Борщ Володимир Дмитрович
(штя ю пиличної особи: найменування юпипичної особи.

Паспорт: ~
проживає:
ІПН тел. 0972615443, електронна пошта: оІ-03@икг.пе1:
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

номер телефону,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.
Україна, м. Чернігів. Чернігівська обл..по місцях виконання договірних робіт

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

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

роботи, що декларуються, не підлягають обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

_____________________________аудит не проводився__________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Борщ Володимир Дмитрович,_________________________________________________________
(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:

п.4 (додаток 6) Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  ; 
Будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів,) -1.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Служба охорони праці в наявності, в особі Дорошенко Михайла Івановича: посвідчення про 
проходження навчання з охорони № 89-2019-1 від 27.12.2019 р.. видане ПП «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЦІ».: група з електробезпеки V до та вищ р ,1-000' Вгйосшднени-я ■№ 34 ..
видане КП «Чернігівський навчально-курсовий комбінат» дата осг обш/1
11.10.2019 р., навчання з безпечних методів виконання робіт на вк ссжіШІМОПО.00- 1.15-07) З Ж

-6з~»____Об 20 "Зсь. !



посвідчення № 21/2020/4 від 27.04.2020 р., видане ПП «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ
ПРАЦІ»; навчання Правил безпеки систем газопостачання ШПАОП 0.00-1.76-15) -  посвідчення 
№ 196-19-2 від 12.11.2019 р.. видане ТОВ « Чернігівський обласний навчально курсовий 
комбінат»

За безпечне виконання робіт . що декларуються відповідальний Борщ Володимир Дмитрович; 
посвідчення про проходження навчання з охорони праці № 15-2020-4 від 13.02.2020 р. видане ПП 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЦІ», група з електробезпеки V до та вище 1000 В. 
посвідчення № 38 видане КП «Чернігівський навчально-курсовий комбінат» дата останньої 
перевірки знань 20.05.2020 р.;навчання з безпечних методів виконання робіт на висоті 
(НПАОПО.ОО-1.15-07) - посвідчення № 32/2020/4 від 27.04.2020 р. видане ПП 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Функціонує система управління охороною праці, зокрема:
- розроблені і введені в дію "Положення про службу охорони праці"; "Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці" відповідно до 
НПАОП 0.00-4.12-05:
- посадові особи пройшли навчання в обсязі програми навчання посадових осіб з питань охорони 
праці у відповідності НПАОП 0.00-4.12-05.
- інструкції з охорони праці розроблені у відповідності з НПАОП 0.00-4.15-98;

- розроблені журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці відповідно до НПАОП 0.00- 
4.15-98.
- інструктажі з охорони праці. Форма їх проведення та реєстрація відповідає вимогам НПАОП 
0.00-4.12-05.
- організація спеціального навчання та перевірки знань працівників з питан охорони праці 
проводиться відповідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 та ст.18 Закону України "Про охорону 
праці".
Затверджений перелік обов'язкових інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт. 
Згідно затвердженого переліку складені та затверджені інструкції з охорони праці, які доведені 
до працюючих під розписку.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення в 

наявності.
Затверджено тематичні плани та програми проведення навчання з питань охорони праці. 
електробезпеки.
В наявності клас для проведення навчання з питань охорони праці, відповідна оргтехніка.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питані» 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчршшо-методичного забезпечення).

В. Д. Борщ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстровану я д а ^ ^ ^ ^ л ій у  суборів  господарювання 

у територіальному о р г а г і ^ Л ^ Ф Й п р н ЖУЇЖ&Лі/ N М М  М -Я .
Примітки: 1. Фізична «й®а^Тгд^*таііець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою

забезпечення вїжбйшйявимог 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.".


