
Додаток 8 до Поряі 
(в редакц ії п останови  КМ У  від 07.02.2018 р. Хе

ДЕКЛАРАЦІЯ №  
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Боржавська ялина». Закарпатська область. Міжгірський

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

район, с. Ізки, будинок 166, код ЄДРПОУ 33176288, директор приватного підприємства Бойко Андрій Ігорович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника.

/факс: +38 067 562 88 20, e-mail: andriy.izki@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти.

ддя фізичної особи -  підприємця прізвище, ім 'я та по батькові, серія і номер паспорта,кіш і ш ли виданий, місце проживання, реєстраційний номер блікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти.

_______________________ інд. 90020, Закарпатська обл., Міжгірський район, село Ізки, 166.____________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування ц ивіл ьн ої відповідальності перед третіми особам и стосовно відш кодування наслідків  м ож ливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охоронн праці_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, директор ПП «Боржавська Ялина» Бойко Андрій Ігорович,____________________________  ________________
(прізвище, ім’я га по батькові керівника ю ридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимог 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки, експлуатя 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Додаток б.п.б. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м.; Додаток 7.п.5. Технологічні транспортні засоби,_________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії

ратрак гусеничний «ЬеіШег ЬН500», 1995 р.в., виробництва Італія, держ № І 00337 АО.___________________________________
іата місць, виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу; к-ть робочих 

в тому числі тич, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд, виробничих о б ’єктів ( дільниць, структурних підрозділів]

Інші відомості: Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті та безпечної експлуатації сніготрамбуваль 
машини, начальник ППКД, Лучинець Василь Васильович, який пройшов навчання по НПАОП-бО.2-1.02-14 «Правила
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки; наявність

будови та безпечної експлуатації ППКД», по НПАОП 0.00-1,15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

висоті», пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці створеною (наказ №02-С)П від 27.12. 2017р.).комісією
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

підприємства, протокол №П/01 від 27.12. 2017 р. Розроблені інструкції з охорони праці - №09 «при виконанні робіт на 
висоті» та №06 «для водія сніготрамбувальної машини». Проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з пит; 
охорони праці. Навчання і перевірка знань з охорони праці проводиться комісією підприємства у складі директора Бойко .А 
головного інженера Богуславського Я.Ж.. інженера-електрика Кадикало І.М. та начальника ППКД Лучинець В. В., працівш 
проходять періодичні медичні огляди на право виконання робіт, заведені особисті картки видачі спецодягу та спеціальї- 
засобів захисту, які пройшли випробування, заведений «Журнал обліку та зберігання засобів захисту», роботи виконуються 
наряду-допуску. встановленої форми додаток 2 до Правил і фіксуються у «Журналі обліку робіт, що виконуються за наряда
і розпорядженнями».
Працівники, які виконують роботи на висоті пройшли навчання по НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під 1 

виконання робіт на висоті», навчання і перевірку знань з питань охорони праці комісією підприємства (протокол №П/02 
27.12.17р.), водій сніготрамбувальної машини Лучинець М.В. пройшов навчання з «Правила безпечної експлуата 
снігоущільнюючої техніки» (протокол №2 від 13.10.04р.) та перевірку знань з питань охорони праці комісією підприємс: 
(протокол №П/04 від 15 січня 2018р.), сніготрамбувальна машина проходить необхідні технічні огляди.___________________

А.І. Бойко
(ін іц іали  т а  прізвищ е)

»реєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпрац
р-еллл:' ь<і-^оі1 ̂ ь/о>іГс>Т
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Примітки:
Ф ізична особа —  підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
виконання робіт підвищ еної небезпеки  та  на експлуатацію  (застосування) машин, механізі 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними осо( 
та повідом или про ие відповідном у органу держ авної податкової служби і маю ть відмітку в

mailto:andriy.izki@gmail.com

