
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 «ДАЙНЕМІК ГРУП»,
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

43001, м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1, код 41853708, _______________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор: Дмитроца Святослав Семенович,____________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти-,

твій (067) 332-3747,________________ ____________ _̂_____________________________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

e-mail: pt41853708(а^таіі сот_________________________________ ______________________________ __
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Україна, згідно укладених договорів______________________ ______________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 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 пралі ________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Дмитпоиа Святослав Семенович.____________________________________________________
(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:

1, Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;_____________________________________________
(найменування виду робіт

2, Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

комунікацій чи під водою;_______________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

3, Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах);_______________________________________ _
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

4, Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

комунікацій чи під водою;__________________________________________________________ ____________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

5, Роботи верхолазні та скелелазі;________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

6, Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

7, Зварювальні роботи__________________________________________________________________________



Інші відомості Ткачик Олег Володимирович — відповідальний за електрогосподарство
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

(Наказ № 3-ОП 23.07.2018 рік);_____________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Ткачик Олег Володимирович -  відповідальний за створення безпечних та нешкідливих умов праці,
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

відповідальна особа в структурному підрозділі (Наказ № б від 23.07.2018 року);___________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Шемейко Наталя Володимирівна — інженер з охорони праці, особа відповідальна за виконання_____
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

функцій служби охорони праці (Наказ № 1 від 23.07.2018 року)._________________________________
Інструкції з охорони праці затверджені 24.07.2018 року (Наказ № 12-ОП );___________________ _
Експлуатаційні інструкції затверджені 24.07.2018 року (Наказ № 13-ОП);_____________________
Спецодяг, спецзуття, боти, діелектричні рукавиці закуплені у III кварталі 2018 року та відпові
дають вимогам безпеки; ______________________________________________________________
В наявності: _________________________________ __________________________ ____________
Передплачено журнал «Охорона праці»;_____________________________ _______________ ______
Плакати з охорони праці; _________ ______________________________________________
Правила ПБЕЕс;
Правила ТЕЕс;
Положення про з охорони праці затверджено наказом № 4-ОП 23.07.2018 року;
Положення про ррічання з охорони праці затверджено наказом № 5-ОП 23.07.2018 року.

d . d .  ^/2іХіипг{іои,а
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20/б^р. № ҐЛУ_________________ .

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М №  48 від 07.02.2018}
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