
Центр надання
адміністративних послуг
м. Дніпр»

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 «КАРОЛА» ________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

вулиця Курська, будинок 10, місто Київ, 03049
місцезнаходження,

___________________________________ 33628558___  __ _______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Ільченко Ольга Володимирівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(044) 277-89-23, (044) 200-02-32, e-mail: karola2008@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро та Дніпропетровська обл., на об'єктах замовників відповідно до укладених 
договорів _____ _______________

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: підприємством укладено 
договір страхування цивільної відповідальності з Національною акціонерною страховою 
компанією «ОРАНТА» від 21.09.2017 року, номер 24/УБ-1222314, чинний до 24,09.2018 
року.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
10.01.2018 року ______  __________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Ільченко Ольга Володимирівна,__________________ ______________________________
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: Експертиза стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи 
та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (пункт 17 Додатку 6 Порядку)

(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,

На підприємстві працює 11 чоловік, з них 8 експертів технічних з промислової безпеки, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки, а саме: Фатєєв Василь Васильович, Молібоженко 
Михайло Юрійович, Моргун Руслан Дмитрович, Щербук Андрій Валерійович, Мартиненко 
Михайло Васильович, Чугунов Олександр Володимирович, Верба Валентин Олексійович, 
Сухомлин Володимир Федорович. ___  ________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) -  1, виробничих об'єктів -  1, цехів -  0, дільниць -  0, 
структурних підрозділів -  0. _______

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:
На підприємстві відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, технічний директор ТОВ «КАРОЛА» Фатєєв Василь
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Васильович.
Наказом від 04.01.2016 р. № 1-ОП призначено інженером з охорони праці Мартиненка 
Михайла Васильовича.
Наказом від 11.01.2016 р. № ІО-ОП призначено відповідальним за безпечне проведення 
робіт електроінструментом Мартиненка Михайла Васильовича.
Наказом від 26.01.2018 р. № 5-ОП призначено відповідальних осіб за безпечне проведення 
робіт на висоті Фатєєва Василя Васильовича, Молібоженка Михайла Юрійовича, Моргуна 
Руслана Дмитровича, Щербука Андрія Валерійовича.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці: Служба охорони праці, в особі інженера з охорони праці, 
створена на підставі наказу від 04.01.2016 р. № 1-ОП.
На підприємстві розроблено та затверджено Положення про систему управління охороною 
праці від 04.01.2016 р. N9 1-ОП; Положення про службу охорони праці від 04.01.2016 р. № 
1-ОП; __ ____  _  ___  _____________________________

наявністю служби охорони праці,

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблено та затверджено Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в TOB 
«КАРОЛА» від 11.01.2016 р. № 2-ОП;
Створена та діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 11.01.2016 р. № 
8-ОП.
Посадові особи підприємства проходять попереднє та періодичне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці у відповідних учбових центрах та в TOB «КАРОЛА».
На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці (вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільовий), інформація про проведення інструктажу 
заноситься до відповідних журналів. Програма проведення інструктажів затверджена 
16.02.2015 року.
Інструкції з охорони праці, затверджено наказом від 11.01.2016 року № 9-ОП, в тому числі 
під час виконання робіт підвищеної небезпеки та проведення неруйнівного контролю.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна 
документація на устатковання, обладнання, засоби вимірювальної техніки, що 
використовуються підчас виконання робіт.

експлуатаційної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, включаючи поясами 
лямковими комбінованими типу 2 ПЛ-К2, відповідно до Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01.14) та чинних нормативно- 
правових актів з охорони праці; Ведуться особисті картки обліку на кожного працівника 
підприємства. __  _______ _____  __

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: 
Підприємство має:
- виробничі приміщення (загальною площею 59,33 м2)на правах оренди;
- обладнання (прилади, устаткування) в загальній кількості 46 одиниць, що проходить 
періодичне калібрування та повірку, відповідно до вимог чинного законодавства;
На підприємстві наявна необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення.
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Призначено відповідального (Мартиненка Михайла Васильовича) за формування фонду 
реєстрацію, облік, актуалізацію, розподіл і збереження фонду нормативно-правових актів, 
що стосуються експертної діяльності підприємства, яке здійснюється у відповідності до 
ПР8.3 «Управління документами», що затверджена 09.01.2017 року.

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
територіальному органі Держпраці цТУ*

суб'єктів господарювання у 
20£^р. N0^ $  ^

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.".


