
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 СП ТОВ «Модерн-Експо». 21751578_____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

45603, Волинська область, с. Струмівка. вул. Рівненська. 4. Пилипюк Петро Павлович________

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;

СП ТОВ «Модерн-Експо», 45603. Волинська область, с. Струмівка. вул. Рівненська. 4 
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_________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________________
(дата проведення аудиту)

Я. Пилипюк Петро Павлович___________________________________________________
(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:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання 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,



і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом № ОП 18-12 від 12.03.2018р. призначено відповідального за______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

електрогосподарство в цілому по СП ТОВ «Модерн-Експо» головного енергетика Нишого П.П..
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

заступником відповідальної особи за електрогосподарство в цілому по СП ТОВ «Модерн-Експо»
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

призначено майстра відділу головного енргетика Калиту В С.:_________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказом № ОП 17-21 від 24.04.2017р . затверджено Положення про порядок проведення навчання 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

та перевірки знань з питань охорони праці на СП ТОВ «Модерн-Експо». з працівниками проводяться 
вступні інструктажі з охорони праці та інструктажі з охорони праці, які Фіксуються у журналі 
реєстрації вступного інструктажу та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому
місці;_________________________________________________________________________________________
Наказом № ОП 18-13 від 12.03.2018р. призначено постійно діючу комісію з перевірки знань по 
електробезпеці для електротехнічних працівників, голова комісії -  головний енергетик Ншпий П.П.. 
члени комісії -  начальник служби охорони праці Шматов В.М.. головний механік Потопький В.М.. 
голова первинної профспілкової організації СП ТОВ «Модерн-Експо» Гресик Р.В.. працівники, т о  
виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. проходять у встановлені 
терміни навчання та перевірку знань по електробезпеці, що фіксується у Журналі протоколів
перевірки знань_______________________________________________________________________________
Працівники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. забезпечені 
спецодягом, спепвзуттям та засобами індивідуального захисту у відповідності до Колективного 
договору, затвердженого від 25.01.2017р.; проходять у встановленому порядку попередні та 
періодичні медичні огляди;_____________________________________________________________________

(підпис)
П.П. Пилипюк 

(ініціали та прізвище)

_19__квітня_ 2018_ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраціо&$~ 20/сґр. № еЯ ґс?______________ .

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) 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.

ІДодаток 8 в редакції П ост анови К М М  48 від 07.02.2018}


