
ДЕКЛАРАЦІЯ / О

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця________________ ТОВ «І.Т.В.Сервіс Плюс»__________________

89600, Закарпатська обл., м.Мукачево. вул.Ужгородська, 17, ЄДРПОУ 38456224. КВЕД 81.10,

КВЕД 41.20. в.о.директора Боднар Мирослав Антонович, тел. 3-21-21.______________________

itvservise@ukr.net_______________________________________________________________________

Роботи виконуються згідно з договорами_____

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_________________________________________ відсутній_________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Боднар Мирослав Антонович____________________________________________________________ ,
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

* 1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
*• 2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

зам кнутом у просторі
* 3. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів 
у 4. Роботи верхолазні та скелелазні
' 5. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 

отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом 
и 6. Зварювальні роботи

Інші відомості: Симодейко Марина Сергіївна -  наказом по підприємству від, 31.08.17 № 115-к 
призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, наказом по підприємству від 18.04.2017 року № 2-п 
затверджено інструкції і положення з питань ОП і ТБ, наказом №04-п від 10.02.2017 р. створено 
комісію по атестації працівників з питань ОП і ТБ, керівники робіт пройшли навчання з питань 
охорони праці в Учбово-курсовому комбінаті УЖКГ Закарпатської ОДА протокол №7 від 
12.02.2018р., у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань розроблено положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а
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також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в наявності 
експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки, працівники забезпечені 
засобами захисту згідно з нормами видачі, підприємство забезпечено законодавчими та 
нормативно- правовими актами з питань охорони праці

Боднар М.А. 

(ініціали та прізвище)

14 лютого 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці £е> 2 20 /рГр. N *4 О  .


