
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 шотого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Уж-Строй"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

89420. Закарпатська обл., Ужгоуодський р-п, с. Тарнівиі, вул. Горького, буд. 3 1 ________ _
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прЬізище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄЛРПОУ 40659684. директор Жидкова Тетяна Сергіївна________
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; 

Закарпатська обл.______________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

маппш, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди немас ________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я. __Жидкова Тетяна Сергіївна, директор ТОВ "Уж-Строй
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фЬичної особи - підприємид)

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

_________  п. 8. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах ___________ ____________
(найменування виду робіт

________________ п. 14. Роботи в е р х о л а з н і ____________________ _______________________________ __
підвищеної небезпеки та/або маппш, механЬмів,

___ _______ 16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад WOO В
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виї^отовлення, країна походження, які

виконуються та/'або експлуатук ты;я (застосовуються) без отримання



відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на 5ПСИХ існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони
(прізвише, ім’я та по батькові осіб, яісі відповідають 

праиі та промислової безпеки - директор Жидкова Тетяна Сергіївна, пройшла навчання та перевірку 
знань законодавства про о х о р о н у  праиі державних нормативних актів Укріїни з охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення, надання першої 
долікарської допомоги потеупілим. посвідчення №546-18-ОП\ _________________

пройшла навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з Охорони праиі, а саме "Правіш з 
охорони праиі під час виконання робіт на висоті" НЛОП 0.00-1.15-07, посвідчення №1281-18:

пройшла навчання то перевірку знань нормативно-правових актів з Охорони праці, а саме "Правил з 
технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил безпечної експлуатаиії 
електроустановок споживачів''НАОП0.40.1-1.21-98. посвідченнії №1267-18:

пройшла навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з Охорони праиі. а саме "Правил з 
охорони праній під час експлуатаиії вантажопідіймачьних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання” НАОП 0.00-1.80-18. посвідчення№1294-18:

Наявні інструкції з охорони праиі при виконанні верхолазних робіт та робіт на висоті для
електромонтажників,____________________________________ _______________________________ _

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
при роботі з електроінструментом, при виконанні робіт з драбини, при виконанні робіт в 
діючихелектроустановках до і вище 1000 В, при виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
дотдштться ттміш пттдтт птчаит по петвіриі шпь з штат охопоии ппаиі з

працівниками, догт ил^т ься  терміни проведення інструктажів: праиівники забезпечені засобами
індивідуального/^тсіпж'̂ Щ:^^_____________________________________ __________________

інст^2^^У'*ййіан^^ о)а^ни праці, експлуатаційної документащї, засобів індивідуального захисту,

;ї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

,______________ Жидкова Т.С._____________ _
(ініціали та прізвише)

Декларація зареєстрована у журналі обліку^;^^^^^"|<^одарю вання у територіальному
Органі Держпраці Лб_ / / -

(/уІсб'Ас ' / і \ '^
ІТрйгмітки: 1. Фізична особа ^підйриємець своїм іи д ш ^1. Фізична особа ^  підбриємець своїм 

забезпечення виконання вимог Порядку вйдачіЙ 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,

Л Ц
^а^^іі^обку персональних даних з метою 

ія робіт підвищеної небезпеки та на 
,еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер обліксійої карті^ платтіка податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання аідмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


