
І
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Виноград ївсь ке виробниче
(для юридичної особи: найменування

управління житлово-комунального господарства____________
юридичної особи, місце іі державної реєстрації, код платника

90300._3акарпатська обл.. м. Виноградів, вул. Комунальна, 6
податків ЗГІДНО з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Код ЄДРПОУ 03344332 КВЕД 36.00
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

начальник Білияець Михайло Петрович
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові

сергіЯ 1 намер паспорта, ким і коли видании, місце проживйння.

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичниші особами, я к і  через свої релігійні переконання

відмовляються ВІД прийняття реєстраційного ноііера облікової картки

платника податків та повідомили про ц© відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

теп.: 2-28-52. тел./сЬакс.: 2-44-65, Б-тай: шоуо(іа(аімк.гж(.
номер 'гелофоііу/ телефаксу, адреса електронної пошти;

місце (адресні) виконання робіт підвищеної нс^безпеки

по району____________________ ______________ _____________
та/аОо 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!

Я, Білинець Михакю Петрович
(прізііищс, 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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- зварювальні роботи:
- роботи в діючих електроустановках;
- експлуатаиін та ремонт водозбірних споруд:
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі:
- роботи верхолазні:
- роботи на висоті понад 1,3 м:
- земляні роботи на глибині понад 2м.

(найменування виду роСіт)

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, і п марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

В І Д І І О В І Д Н О Г О  дозволу, К І / і Ь К І С Т Ь  робочих місць, в тому числі тих.

на яких існує підцищений ризик виникнення травм, будівель

1 споруд [приміщень), виройничих об'єктів

•пехів, дільниць, структурних підрозділів)

інші відомості Попович Олександр Олександравич _________ _______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

наказом по підприємству від 03.01.2017р.№54 призначений відповідальним за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

еідпорідальних за дотримання вимог законодавства з питань

безпеки, наказом по підприємству від 2 1.03.1989р. №25 створено службу 
О П ,

охорони прапі та промислової безпеки, наявність служби

наказом по підприємству від 01.04.20!6р. №51 переглянуто інструкції з ОП
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

за професіями та видами робіт, керівники підрозділів пройшли навчання у 
УКК УЖКГ Закарпатської ОДА протокол перевірки знань від 
28.04.2016р.№20.

і іа вча ння  та інструктажу із питань охорсни праці ,

наказом по підприємству від 03.01.2018р. №14 створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони прані V відповідності до вилюг типового полооісення

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.



про порядок проведення навчання та перевірки знань, розроблено положення 
підприємства про навчання з питань охорони праці, під час прийняття на 
роботу та періодично працівникам проводяться, інструктажі з питань ОП.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Працівники забезпечені спеиодягом і засобами ахисту згідно з нормами 
видачі, підприємство забезпечено законодавчими та нормативно правовими 
актами з питань охорони праці.

навчально-методичного  забезпечення)
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