
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції ік»; і'шюви Кабінс'іу Мііік ірів Україїш 
віл 7 лютого 2018 р. X? 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

КП "Райсількомунгосп" 90300 Закарпатська область с.Керецьки вулЗамостянська 193
Свалявського району

(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місце її держазноТ реєстрації,

ЄДРПОУ 00727363 КВЕД 41.20

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КвЕД,

Закарпатська область,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформаділ про наявніс'і ь договору сграхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосорно  вілшкодтаання наслілків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дзтз його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту j  охорони праці _15.12.2Q18p.
(дата проведення аулігп')

Я, Масланич Марія Михайлівна, цією декларацією підтаерджую відповідність матеріально- 

технічної бази та УМОВ праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 

виконання ТЗНИХ робіт ПІДВИЩЕНОЇ не^згаеки. та/або експлуатації (застосуааи.ня] таких 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі:

Експлуатація і ремонт водозабірних споруд;.

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 

отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом:

iL

(прілвище, ім’я та ш  Латьісові керіюіика юридичної осооя аїм фііичигії оспои - пілприглітія)(наіімеї{^'валн-ії виду робіт підаиспенаї 
H tfencM i Td/'aöo машин, механізмів, устягковаинл ііідшйціної нсіадтекн, тип або марка (за няявності), ном^р партії, дггга виготивління, 
країна походження, які яиконл'м'т.і.'я та/або експлуатуються (ішстосолукіться) отри«анкя л ітовіднсго ддайату, кількісп, робочих 
мік’ць, у тому числі тих. на якіїх існуг підвищешіа ршнк в/шикнсння іравм, (>удігель і споруд (іірнмішснь), вирі.>0ни;чих об'скгів (исхі», 
ДІЛЬНИЦІ,, струнтурнкх підрладіяіп)

І Н Ш І вщомост.

'Документи що підтверджують навченість керівника, та відповідальних працівників з питань 

охорони праці, які пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки.

Директор Масланич М.М.,посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці NolS/845- Протокол -  68-НОП від 14.12.18о. виконроб Грига А.В. -посвідчення про 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці №18/846. Протокол -  68-НОП від 
14.12.18p



■Мантер МасланичВ.В,- посвідчення про навчашія та перевірку jiiatib з питань охоропи праці 
jYg 18/847, [Іротокол- б8-НОІ7 від 14.)2.18р> Директор Масланич М.М -посвідчення про навчання 
та пепевірку знань з питань виконання робіт на висоті № 18/796. Протокол -  64-НВ від 14.12.18р. 

/ Розроблені положення які затверлжені наказом №1 в ід '‘03"*] 2.2018п.а саме
J Положення про службу з охорони ппацї

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».Г1оложення 
про порядок нроиелеіііія навчання по лроіріїліі і)сі-\ттоі о іпсірукі.шу з питань охорони праці 
Положення про стажування робіт підвипіено'і неоезпеки 
Положення про медичний огляд працівників 
ИУтяїниіі розклад.

Розроблено посадові інструктіїТ та інструкпІ!' які затверджені наказом №2 віл 
"'03”12.20І8р. по всім вилам робіт, які виконуються на підприємстві. Відповідальним 
за ОХОРОНУ праці. Наказом N23 від "04/'.1.2.2018р.назначена Масланич М.ІУ!..

Створена комісія перевірки знань з питань охорони ігоаці тщапівнкків нака:щм 
від “03” 12.2018 р. Проведено навчання двох праїїівників. з питань виконання робіт 
на висоті Гюх М.Д.-11освічення№ 18/797. Протокол -  64-НВ від 14.12.2018р

МасланичВ.М.Посвічення JSfe 18/798. Протокол -  64-НВ віл 14.12.2018р Проведено 

навчання шість прадівників. які виконують будівельно монтажні роботи по монтажу 
будинків, споруд.

Працівники забезпечені засобами Індивілуального захист\'. дотримуються терміни 

проведення навчання по перевірці знань з питань охорони праці з працівниками: 

ДОТРИМУЮТЬСЯ терміни проведення Інструктажі!; наявна експлуатаціі^на 

документація на все обладнання: працівники забезпечені засобами індивідуального 

захисту

{іірЬ8ищс> і-м'я 111 і)і> бігіькині осіб, які йішіовшкїгь ja доіріімянним иимо! Зйкіінодавс-іва і ітііінь охсірюнн праці га 
ііромислі^воі Сніапски; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та за дотриманням вимог 

’* У 1U законод вства і  питшп. охороші прааі та провдіелоиої безпеки; наявністю служби охорони праці, інстртаиій про проведення 
^ щструктажу з питаїь охороии праці, ексшіуатацішіоі док)"л(еит[ШІї, засобів іг!днвід\'ального захисту пормативізо- 

!  f ^  матеріально-течнічвдї Saw навчадьно-методичногїі чабсгчпочення)

і!: it
' ......... ....-...  Масланич М.М.

'«.чЧ, ' ' / > --------f
(Ініціали та прЬвище)

-__ 2018 р.

Деюіарація ааресеїрована у журналі обліку суб'єктів і'осоодарюваняя у територіальному 
органі ДержтірацІ j£_ адших 2о£_ р. № _________________ .

___ _______________2018 р, ____________________  ____________________

Примітки: ' ' оспба - тіі;иірир\гонк слічГм іилинсом нюлйг чітоії на пбріїбку пЕрсаналнпх J^ a н и x мекію,'?абсіпечення ипконан-ця ннмог
Норядісі видачі дозволів на виконання робіт підришеноі н е^ іп еки  та на скспл>’атааію (застосуваїїня) машин, механізмів, 
уетікивамня підвищеної небезпеки

2 , Реесірашйний номер об.іікової каріки ішаїника іюдаїків не Jaïш^'IatTkeя фігіичинмн особами, які чер[;-з сної рс.іі/ійиі 
переїонйшві відчовяяються від його прийняття та гювідомили про це відповідному орган)’ державної поддткпвої служби і макугь 
відмітку в паспорті.".


