
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Укршни 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Виноградівська пересувна 
механізована колонаМ78», Україна, Закарпатська область, 90300м. Виноградів, вул. 1,Франка,10б, 
код еДРПОУ - 0103 7092, КВЕД41.20,
голова правління ПрЛТ «Виноградівська ПМК-78» Вайда Йосип Адальбертович, 
тел. 031 43 2-11-09, е-таіі: pmk78@ukr.net
(для юриличної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 

батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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_________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер І дата його видачі) 

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

Д  голова правління ПрАТ «Виноградівська ПМК-78» Вайда Йосип Адальбертович
(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 
підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки :
1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд
2. Роботи, що викопуються на висоті понад 1.3 метра
3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)
4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метра або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою
5. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн, та інших емностей із стисненим (кисень) газо.и
. (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Вайда Йосип Адальбертович - голова правління ПрАТ «Виноградівська ПМК 
№78» посвідчення №8322 про перевірку знань з питань охорони праці протокол № 5 від 03 червня 
2016р., посвідчення М І817-16 про навчання і перевірку знань нормативно-правових актів з охорони 
праці протокол №181 від 09.09.2016року. Полько Владислав Іванович -  іноісенер з охорони праці, 
посвідчення про навчання і перевірки знань з охорони праці №16/240, протокол №9 від 08 липня 2016 
р., посвідчення №1 від 05.09.2016р. по перевірці знань з ОП а саме «Правила безпеки,інструкції з 
охорони праці». «Правила експлуатації, виробничі інструкції», «Правила пожежної безпеки»,
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посеідчепня про проходження навчання з питань пожежної безпеки протокол від 05 липня 2018р. №  
05/07/18, Роман Анатолій Петрович-член комісії по навчанні і перевірки знань з охорони праці, 
посвідчення №8327, протокол №5 від 03 червня 2016р., наказ №21/1 від 03 червня 2016р. «Про 
перегляд і затвердження положень та інструкцій з охорони праці», наказ №13-В/2 від 02 травня 
2018р. «Про навчання і перевірку знань з охорони праці», Потакали №02/18, №03/18, №04/18, 
№05/18, №06/18, №07/18, №08/18, №я09/18 від 08.06.2018р. засідання комісії по перевірці знаїїь з 
питань ОП, ПБ, дорожнього руху, надзвичайних ситуацій та безпеки виконання робіт, наказ № 33 
від 05 вересня 2018 року «Про відповідальність та забезпечення безпечного виконання бмр, 
експлуатацію механізмів, відповідальність за охорону праці та пожежну безпеку на будівельних 
дільницях і промбазг ПрЛТ» наказ№31 від 03 червня 2016р. «Про допуск працівників до виконання 
робіт з підвищеної небезпекою та безпечне виконання робіт па висоті, наказМЗВ від 03 червня 
2016р. «Про створення комісії з проведення випробувань переносних драбин та стремянок», наказ 
№38А від 03 червня 2016р. «Про призначення відповідальних за контроль, облік, експлуатацію та

врізання спецодягу, спецєзуття та інших 313, Ліитур Івон Івапович-відп^івідсшьтій зо____________
електрогосподарство, посвідчення №3, протокол №01/18 від 26.06.2018р. «Перевірки знань Правил 
ПТЕ,ПТБ,ППБУ, посадових і виробничих інструкцій, законодавчих актів з охорони праці», <
посвідчення №1818-16 з навчання і перевірки знань нормативно-правових актів з охорони праці, 
протокол від 09.09.2016№181, технічний звіт №85-І8-ВВП/01-18-ВВП/02-0320-ЕТП на проведення 
.міжремонтних електричнш вимірювань та випробувань лектрообладпання за липень 2018 року, 
Дозвіл №427.13.21 та Дозвіл №428.13.21 на виконання робіт підвищеної безпеки та експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, журнал реєстрації вступних інструктажів 
з питань охопи праці, журнал реєстрації ступних інструктажів з пожежної безпеки, журнали 
прове~д^ня інструктажів з питань охорони праглі на робочому місці, журнал протоколів перевірки 
знапь безпечної експлуатації електроустановок спооісивачів..

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, е к с п ;^ ^ д й н о ї  документації, засобів індивідуального захисту.

■Tip̂oBW та мат! 
І!

нйвч^ьно-методичного забезпечення)

Й.А.Вайда 
(ініціали та прізвище)

вана у журналі обліку суб'єктів гос, 
L^u.ûM J  2 0 ^ /  р. №  'Й Л  ^

14 грудня 2018 р.

Декларація зар<
органі Держпраці ______  ________________

ІіХ ї

примітки: 1. Фізична особа - пі^і^иємець своїм підписом надає згоду
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на вико’ 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання

риторіальному

даних з метою 
іої небезпеки та на

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили прУпе відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови KM № 48 від 07.02.2018}


