
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

)хорони прані

Відомості про роботодавця Державна установа ‘'Закарпатська установа виконання
покарань (№ 9)”

(для юридичної особи: нaй^^eнyвaння юридичної особи)
88000. м.Ужгород. вул. О.Довженка, 8а. Закарпатська область, код СДРПОУ 08563441

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ 
Начальник установи Анталовський Василь Васильович, тел. (03121 63-03-44 

( прізвище, ім'я ча по батькові керівника, номер телефону) 
иур9(^икг/^

88000. м.Ужі^ород. ВУЛ, О.Довжечка. 8а. Закарпатська область 
' ( місце ііиконання рі,)біт підвиш»ної небезне ш  та^або експлуатації (застосування)

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

_____________________(найменування страхової компанії строк дії страхового п о л і с у , номер і дата його вилачії________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту')

Я, Анталовський Василь Васильович
(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:
1.1. Роботи , що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра

(найменування виду робіт
1.2. Зварювальні роботи_________________ __________

підвищеної небезпеки та'або машин, механізмів 
Зварювальний аппарат T1G-250, 2015 p.e., країна- Німеччина

устатковання нідвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
номер пар'гії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
робочих місць-1, в т.ч. на яких існує підвищений ризик-1 ________

в ідп ов ідн ого  дозволу , к ільк ість  робочих м ісіЦї , у том у  числі тих.

на яких існує підвищений ризяк виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структу'рних підрозділів)

Інші відомості
В установі створено службу охорони праці. Функції охорони праці в установі покладено на 

інженера групи з охорони праці Терещук Маріанну Володимирівну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань у ТОВ “Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів’" 
закаиодавства про охорону праці, державних нормативних актів України з охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки та санітарно-епідеміолоіічного забезпечення, надання першої 
допомоги потерпілим (посвідчення № 778-18-ОП, протокол № 242-ОП від 19.10.2018 року). Наказом 
від 20 лютого 2018 року № 37/ОД-18 затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці. 
Наказом від 10.10.2018 №175/ОД-18 затверджено Положення про службу охорони праці. Наказом від



24.10.2018 №182/ОД-18 затверджено Положення лро приведення'і 
охорони праці. Наказом від 30.10.2018 №186-ОД-18 створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці персоналу у складі толова комісії -  заступник начальника УВП з 
інтендантського та комунально-побутового забезпечення -начальник відділу інтендантського та 
господарського забезпечення Чобаль Віталій Михайлович (посвідчення №1757-18, №776-18-ОПП, 
протоколи №245, 242-ОП від 19,10.2018), члени комісії -  заступник начальника УВП із соціально- 
виховної та психологічної роботи-начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи 
Глебов Андрій Андрійович (посвідчення №12763-ОП, протокол № 100-0п від 19.06.2017), старший 
інспектор відділу інтендантського та господарського забезпечення Ковач Богдан Михайлович 
(посвідчення № 777-18-ОП, протокол №242-ОП віл 19.10.2018), провідний інженер-енергетик 
Баглаєнко Віктор Адольфович (посвідчення № 779-18-О П , № 1758-18, протоколи № 242-ОП від 
19.10.2018, № 245 від 19.10,2018), нженер групи з охорони праці Терещук Маріаина Володимирівна 
(посвідчення № 778-18-ОП, протокол № 242-ОП від 19,10.2018). П ід час прийняття на роботу та 
періодично працівникам проредяться "інструктажі з питань“6?Г6^6ни“1[радіП^зшшМми в “Жур^^ 
реєстрації інструктажів з упитаьь охорони праці, в наявності експлуатаційна документація на 
устаткувань^ підвищ еної/небезпеки, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту 
згідно з н о ірдаи  видачі, а саме--------7кавиці робочі, костюми х/б, запобіжні пояси, захисні окуляри.

Ш __М-__20^ .

В. В, Анталовський
(ініціали та ітрізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ________2 0 ^  р, № Д 9 _________  .
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