
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету М іністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вим огам  

законодавства з питань охорони прац і

Відомості про роботодавця ТО В «У К РА ЇН С ЬК И Й  Т Е Х Н ІЧ Н И Й  К О Н Т Р О Л Ь »______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

14021 м. Ч ернігів , пул. Любенька, 60а, код 39106373, директор  Єрченко Володимир
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Андрійович , тел/факс 651 101, икг1есІхсоп1го1@икг.ііеї_________________
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;

14021 м. Чернігів, вул. Любенька, 6 0 а _________ _ _ _ _________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування ) 

машин, механізмів, усталю вання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди , ✓___________ И Є   ;_______________

(найкіАіуваншГс'грахової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________________Ц €. ПОт ІеРц <с_______________________________________________________

(дата прбведейня аудиту)

Я, Єрченко Володимир А ндрійович_____________________________________________:______________
(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, устаткування підвищеної небезпеки: 
н авчан н я  з питань охорони праці (електробезпеки) працівників інших суб’єктів 
господарювання________ __________________ ;_____________ '.............................. ............ .........

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткованім підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

на підприємстві працю є 5 осіб, роботи підвищеної небезпеки не виконуються
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищеним ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Єрченко Володимир Андрійович -  особа, відповідальна за дотрим анн я вим ог законодавства

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

з питань охорони праці та промислової безпеки (посвідчення № 264-17-4 від 07.07.2017);_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наказом № 01/15-(Ш  від 02.02.2015 створена служба з охорони праці; наказом  №02/ 15-011 від
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

02,02.2015 затверджено положення про порядок з проведення навчання та перевірки знань
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з питань охорони праці; наказом № 13/15-ОП від 03.02.2015 створена постійно діюча комісія з
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

перевірки  знань з п и тан ь  охорони праці, члени якої пройш ла навчання іа маю?» ДУ~. * ;і 
посвідчення про перевірку знань з охорони праці, електробезпеки, по'л.-іано", і я
надання першої (долікарської) медичної допомоги. На і шдпригтуїета-і— - та



затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці. Ведуться журнали
інструктаж ів з питань охорони праці. Працівники підприєм ства забезпечені засобами 
індивідуального захисту. В ТОВ «Український технічний кон троль  є затвердж ені програм и 
дровсдш ш  навчання та перевірки знань з електробезпеки, розроблені екзам енаційні білети, 
підприємство має кабінет для  проведення навчання з п л ак атам и  та  наглядним и 
посібниками, а іакож  мається в наявності необхідна навчальн о-м етоди чн а л ітература з
охорони праці ага електробезпеки.   —г~..* .
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
і /  Шш  20 // р. N оа а ■
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Примітки: !. 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) машин, механізмів, 
устаткований підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер обліково! 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.".


