
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48) : і

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи , '

центр Дсржпраці». 14026. м. Чернігів, вул. Красносільського. 89. код ЄДРГІОУ -  22825669.
місцезнаходж ення, код згідно з Є Д РП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________ директор -Ш танько Микола Іванович, тел. 0462 615-490._______________________
 ______________адреса електронної пошти -  о Шсе@с Н е 1с. о ге. иа ______ _

телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвиїце, ім’я іа  по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________________________ Роботи виконуються на об'єктах Замовників_____ ___________ _
м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та;'або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устагковапня підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність .договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди___________ Дані види робіт

(найменування страхової комітапії,

 _______  не відносяться до обов’язкових видів страхування
с ірок д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудит не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я,______виконуючий обов'язки директора ДП «Чернігівський ЕТЦ» __________________
 __________________  Побережний Олександр Сергійович_________________

(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи  - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вим огам  
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. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
2. -Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
3. Роботи в колодязях, шурфах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 

топках, трубопроводах-).
4. Роботи верхолазні.



5. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкти
господарювання, які в и к о н у ю т ь  роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки.

6. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом.
7. Зварювальні роботи. ії

Інші відомості Храмсць Валентина Миколаївна (начальник відділу').
___________________ ______ ____________ А к у л є н к о  Тетяна Григорівна (начальник відділу).

(п р о в и т е , ім'я та по батькові осіб, які відповідають

створена служба охорони прані в особі інженера з охорони праці Мелашенка Віталія Григоровича.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Затверджено 49 інструкцій з охорони праці. Всі 17 працівників, які виконують роботи підвищеної 
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

небезпеки, пройшли Навчання з охорони прані в ДП «ГНМЦ» та їм щокварталу проводяться повторні 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

інструктажі. Всі працівники забезпечені НГІАОіІ. спецодягом, засобами індивідуального захисту.
іюрмативно-пр;>йової та м ін ер іадін о-техп ічн ої бази навчально-методич ноі о забезпечення)

: ’ П О.С. Побережний
и;і,ч:і)іе: /  .■ (ініціали та прізвище)

28 лютого 2018 р. \

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів;, господарювання у територіальному 
органі Держпраці А /і __20 4 '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  підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".


