
іних послуг' Центр надання
Додаток 8

до Порядку / 3 ~ - Ґ 2 1
(в редакції постанови Кабінету Міністрі)} України ОС -

від 7 лютого 2018 р. № 48/ -  5

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

вулиця 01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд 4а.
місцезнаходження,

40282391
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Товарницький Василь Мирославович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

098-5459-346, e-mail: ktalliance.office@gmail.com_________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

м. Дніпро, на підприємствах замовників згідно укладених договорів на території
Дніпропетровської області_______________________________________________

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: на підприємстві сформований достатній 
страховий фонд, яким забезпечується відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди, відповідно фінансового плану пі пприємства та пункту 
6.5. Колективного договору від 02.10.2017 року, реєстраційний номер 01 від 11.01.2016 року. 
ПрАТ «СК» «УНІКА» № АМ/1414606від 26.10. 2017 р. термін дії 26.10.2018 р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 29.12.2017 року______________

(дата проведення аудиту)
Я, Товарницький Василь Мирославович,__________________________________________________

(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)__________________________________________________________

(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 19 чоловік, з них 11 експертів технічних з промислової безпеки, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки, а саме: Дзінько Ігор Петрович, Добрицький Ігор 
Леонідович, Дениско Василь Петрович, Добрицький Сергій Ігоревич, Ткаченко Вячеслав 
Анатолійович, Мельніков Едуард Вікторович
Міхно Дмитро Володимирович, Нападовський Андрій Станіславович,
Стеблинський Ярослав Дмитрович, Тетерін Вадим Ігорович, Яков’юк Віталій Богданович________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Підприємство у своїй власності має адміністративну будівлю.________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:
П різвищ е, ім'я т а по бат ькові о с іб  відповідальних за  дот рим ання вим ог закон одавст ва  з  питань 
охорони праиі т а пром ислово ї безпеки:
На підприємстві відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, директор ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» Товарницький Василь 
Мирославович
Наказом від 22Л2.2017 р. № 16 призначено інженером з охорони праці Туркевич Оксану Петрівну. 
Наказом від 22.12.2017 р. № 02-ОП призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства Гатича Миколу Івановича.
Наказом від 22.12.2017 р. № 04-ОП призначено відповідальними за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті Дзінько Ігор Петрович, Добрицький Ігор Леонідович, Дениско Василь 
Петрович, Добрицький Сергій Ігоревич, Ткаченко Вячеслав Анатолійович, Мельніков Едуард
Вікторович, Міхно Дмитро Володимирович_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Н аявніст ь служ би охорони  праиі: Служба охорони праці, в особі інженера з охорони праці, 
створена на підставі наказу від 22.12.2017 р № 01-ОП. На підприємстві розроблено та затверджено 
Положення про систему управління охороною праці від 22.12.2017 р. № 03-ОП; Положення про
службу охорони праці від 22.12.2017 р. № 06-ОП;__________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Інф орм ація про інст рукц ії з  ОП: На ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» розроблено та затверджено 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників від 22.12.2017 р. № 07-ОП; Створена та діє комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказ від 22.12.2017 р. № 08-ОП
Посадові особи підприємства проходять попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у відповідних учбових центрах та на ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС»
На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці (вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільовий), інформація про проведення інструктажу 
заноситься до відповідних журналів. Програма вступного інструктажу, затверджена наказом від 
22.12.2017 р. року № 09-ОП.
Згідно з положенням розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам 
робіт, згідно наказів: від 25.12.2017 р. № 01 ;№ 02; № 03; № 04; № 05; № 06; № 07; № 08.__________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Експлуат аційна докум ент ація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устатковання, обладнання, машини, механізми, по виробничим підрозділам, що
використовують таке обладнання;________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Забезпечення за со б а м и  індивідуального захист у: Працівники підприємства забезпечені
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, включаючи поясами лямковими 
комбінованими типу 2 ПЛ-К та стропами канатними, 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), чинних нормативно-правових актів з охорони 
праці та Колективного договору від 02.10.2017 року; Ведеться особисті картки обліку на кожного
працівника підприємства._______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Н оум ат ивно-пуавова, м ат еріально-т ехнічна база, навчально-м ет одичне забезпечення: 
Підприємство у своїй власності має:
- адміністративну будівлю (загальною площею 200,00 м2)
- транспортні засоби;
- обладнання (прилади, устаткування) в загальній кількості 50 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.
Відповідальний за формування фонду призначений наказом від 03.01.2018 р.
№ 35-ОП.



з
Реєстрація, облік, актуалізація, розподіл і збереження фонду нормативно-правових актів, що 
стосуються експертної діяльності підприємства, здійснюється у відповідності до Керівної
інструкції, затверджено наказом від 25.12.2017 р. № 16/ОІ-ОП._______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці.

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.”.


