
ДЕКЛАРАЦІЯ 41
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпателектробуд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

88000. Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Богомодьця, 8. Директор Павліна Іван Іванович.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. (0312) 65-47-50. fax (0312') 65-55-74. kim-west@ukr.net___________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

88000, Закарпатська область. м.Ужгород. вул.Богомодьця. 8__________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, усталювання 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 праці

(дата проведення аудиту)

Я , директор ТОВ «Закарпателектробуд». Павліна Іван Іванович. ________________
(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: 

п.6 додаток 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018р. №48) -Роботи, що виконуються
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка, номер партії,
на висоті понад 1.3 метра______________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 

робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:kim-west@ukr.net


Інші відомості: Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - заступник директора Кордонець
(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

Володимир Володимирович, якій пройшов навчання і перевірку знань з охорони прані по НПАОП- 0.00-1.
та промислової безпеки наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», посвідчення №23395. видане УЖК
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

УЖКГ Закарпатської ОДА на підставі протоколу №34 від 11.09.2017 року.____________________ _____
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Розроблено Положення про СОП, яке затверджено наказом №04/01 від 03 січня 2017 року. Розроблена 
інструкція з охорони праці №08 «Про виконання робіт з робочої платформи підйомника АГП» працівниками, 
які залучаються до виконання робіт на висоті. Розроблено програми інструктажів, які проводяться 
щоквартально і реєструються в журналі інструктажів. Проводиться навчання і перевірка знань з питань 
охорони праці з оформленням в журналі протоколів перевірки знань комісією у складі заступника директора 
Кордонець В.В. і членів комісії Лізанець С.С. та Лоцко М.Ф.. згідно наказу від 03.01.2018 за №18/01/03. 
Працівники проходять медичний огляд один раз у два роки на право виконання робіт на висоті. Заведені 
особисті картки видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту. Заведений «Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту». Роботи виконуються по нарядам-допускам та розпорядженням і фіксуються у 
«Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями». З метою дотримання техніки 
безпеки керівництвом товариства проводиться перевірка робочих місць.

Павліна 1.1._____ « Оуі 20
(ініціали та прізвище)

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

<3е а  г 20 !ір. N У  / _______________ .

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 ".


