
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету М іністрів 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 «КАРПАТ -  ГРУП»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

90442. Закарпатська область. Хустський район, село Боронява. вул.. Монастирська, буд., 28
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 41906026. Керівник Губаль Іван Юрійович тел. 0679099567
телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська область
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 В ідсутня

Інформація про проведення добровільного аудит>' з охорони праці Відсутня

Я, Губаль Іван Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці та  промислової безпеки під час виконання таких робіт підвиш,еної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:

Роботи, що викбнуібтьгя Hä ВИСОТІ П0И9Д 1.3 мбтрй. Роботи В КОЛОДЯЗЯХ, траншеях, котлованах.
Роботи верхолазні. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Зварювальні 

роботи. Обстеження ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
(найменування виду робіт)

Інші відомості Керівник Губаль Іван Юрійович, пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в ТОВ « Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів», 
посвідчеппя X« 520-18-ОП від 22.06.18р., та пройшов навчання і перевірку знань нормативно -  

правових актів з охорони праці, а саме: «Правил з охорони праці під час виконання робіт на
висоті», посвідчення № 976-18 від 05.07.18р.

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

Створено с:іужбу охорони праці. Робітники підприємства проходять павчання.перевірку знань 
та відповідні інструктажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони 

праці, в тому числі -  інструкція з охорони ирані під час виконання робіт на висоті. В наявності 
необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується 
ПРИ виконанні робіт підвищеної небезпеки. Працівники забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне 

обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробовування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлу'атапії виробників. 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.



Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
ПРОМ ИСЛОВОЇ безпеки

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

. 2 0 _  р.

Губаль І.Ю.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку су б 'єкп ї^б п о д ар ю в ан н я  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.".
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