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Про иаданші інформації

Державна служба України і  питань праці (далі Держпраці)  розглянула 
лисі та повідомляє.

Відповідно до статті І Законом України «Про дозвільну систем) у сфері 
г осподарської діяльності» (далі -  Закон №  2806) визначено, що:

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством 
порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її 
організаційно -  правової форми та форми власності,  яка здійсним господарську 
діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
а також фізична особа -  підприємець, у тому числі інвестор, що с стороною 
угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про 
розподіл продукції», його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший 
контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на 
підставі договорів з інвестором;

декларація відповідності матеріально технічної бази вимоіам 
законодавства (далі -  декларація) це документ, яким суб'єкт господарювання 
повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу 
про відповідність своєї матеріально -  технічної бази вимогам законодавства.

У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права па провадження 
певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 
діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного 
органу про відповідність матеріально-технічної бази суб 'єкта господарювання 
вимогам законодавства затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 0 7 .12.2016 №  922 (далі -  І Іорядок №  922).

Вимог ами І Іорядку №  922 визначено, що єкт госпо:іарювапня нодас 
декларацію засво їм  місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, 
- з а  місцем провадження діяльності або місцезнаходженням о б ’єкта.

Випадків, коли декларація подається за місцем провадження діяльності# 
або місцезнаходженням об'єкта. Законом №  2806 не передбачено
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7 Відповідно до частини чотирнадцятої статті 4 Закону № 2806 га 
пункту 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної кебе ліски та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.10.201 І № 1 1 0 7  (далі -  Порядок), декларація подасться суб 'єктом 
господарювання (уповноваженим ним органом або особою).

Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці визначена у додатку 8 до І Іорядку.

Отже, відповідно до статті 4 Закону №  2806 відмова у реєстрації 
декларації не допускається.
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