
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони ираці 

Відомості про роботодавця 

ТОВ"Агробудпласт" 90300 Закарпатська область м.Виноградів вул.. Ів.Франка №92.

(для юридичної' особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрацм,

6ДРП0У 20451986 КВЕД 43.22.42.21.42.22

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

Закарпатська область.
місце (адреса) виконання робіт 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 добровільпого а удту  з охорони праці 15.05.20018р.

(дата проіісдсннії ;іудит> 1

я . Кіш Василь Павлович цією деклараціето пІдгверлжую відповідність матеріально-технічної 
ба'̂ и 1 а УМ О В праці вимогам законодавства з питань охорони праці під пас виконаїнія таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або сксплуататцї (застосуваіиїя"> таких машин, механізмів, 
усчат'ковання підвищеної небезпеки:
Роботи, що ВИ КО Н У Ю Т ЬС Я  на висоті понад 1,3 метра:
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкну гому просторі;
Маркшейдерські роботи:
1 ■ксплуатадія і ремонт водозабірних споруд:
■Зберії ання балонів, контейнерів, щістерн та Інших ємностей із стисненим, зрідженим. 
отруйни-м, вибухонебезпечним та інертним газом:
Зварюва-пьпі роботи,

І ііривмщк.', ім'я та по оагі.кові керівника юридичної особи ;ібо фопчної особи - мідпри€мня)(н<ііімсиунання ви.ту робітпідпиііісііо і 
ііобс іпеки та..''а?о м іч ііш і, мечані'чмік, устаткошіння підвищеної небезпеки, тип  або марка (^а наявності), помер партії. ;іа іа  виготоп.іення. 
іф ;ііна походження, які пиконуюгьея та/або експлуатую і ьея (іастосоиую ться) ос і О'фимапш відповідного до'іволу'. кі.нькіеті. робочих 
місць, у тому' числі та х . па яких іенує підвищений ризик йпникнешія іравм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'пгтін ( ік м в . 
лп ііііи ііь . сі-рукіурних іііфо:^піліл)

ІНШІ відомост.

Документи шо підтверджують навченість керівника, та відповідальних працівників з питань 
охорони прані, які пов’язані з виконанням робіт підвишеиої небезпеки.Директор К іїп П.П.- 
посвілчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці №12154-ОГ1 Протокол - 
2620П від 16.12.16р.Головний інженер Густа М.І. -посвідчення про навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці №12153-011 Протокол -2620П від 16.12.16р



Заступник директора Кейс Г.Г- посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці №12155-ОП Протокол -2620П від 16.12,16р. Головний інженер Густа М.І. -посвідчення про 
н а в ча н н я  іа  г іє р є в ш к у  знань з питань виконання робіт на висоті №2433-16 Протокол -240 від 09 
.12.1 бр. Виконроб Костак В.А. посвідчешія про навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
№299-18-ОП Протокол -64-3-ОП від 23.03.18р Головний інженер Густа М.І. -j[освідчення про 
нявчання та перевірку знань з питань безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
Густа М.І, -посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці систем 
1 азоностачання №087-17 Протокол -10 від 25.01.17р. Розроблені положення які затверджені 
наказом №10 від ‘'04.'’04.2018р.а саме 
Положення про службу з охорони прагті
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».Положення 
про порядок проведення навчання по програмі вступного інструктажу з питань охорони праці 
Г)оложення про стажуиапня робіт підвищеної небезпеки 
Положення про медичний огляд працівників 
Штатииі̂  розклад.

Розроблено посадові інструкції та інструкції які затверджені наказом №11 від "‘04.”04.2018р. по 
всім видам робіт, які виконуються на підприємстві.Відповідальним за охорону праці. Наказом 
N912 від "04,"04.2018р.назначений Кейс Г.Г- Створена комісія перевірки знань з питань охорони 
праці працівників наказом №12 від “04.”04.2018 р. Проведено навчання двох працівників, які 
виконують роботи по монтажу систем газопостачання.Посвічення зварника №15ВР/6 від 
30.06.201 7р.-Кіраль 1.1. Посвічення зварника №43/ТО-8 від 14.07.2016р Проведено навчання 
п'ять працівників, які виконують будівельно монтажні роботи по монтажу будинків. 
споруд.Прадівники забезиечені засобами індивідуального захисту, дотримуються терміни 
проведення навчання по перевірці знань з питань охорони праці з працівниками; дотримуються 
терміни проведення інструктажі!: наявна експлуатаційна документація на все обладнання: 
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту

(и р п и и н іс ,  ім 'я  га по батг.копі осіб, які відпопідаюті. лотриманним кимої :}аконодаіи;тв;і а питань охороіги праці та промислоііої о с іп с к и :  
НІ1ЯВНІСТЮ с іужСи охорони пращ. іні;'ірукціП іфо іірове.ченнл навчання та 'іа дотриманням вимог законодавства і (іи'і ань охорони праці га 

ііромііс.ііової осліски; наявністіо служби охорони 1 Ірані, інструкцій про проведення навчання т  інструктажу і пи іаііь охорони праці. 
і.'ксн ,іі\аг;іііійної,іокументакії, засобів індивіл>'алііного :}аї(иету нф.маїїівнб-нравової та матеріально-технічної ба;іи иапчальїю-мстоличного

заоезі іечення)

КІШ В.П.-
(ін іц іали  та прізвищ е)

: н* ..

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у териюріальїіому 
органі Держпраці З 2 0 ^ р, № _______________ .

2018 р.

І їп и м іт к и '  ' Ф пична особа - іііднрн!;мецк своїм підписом ііадас згоду па обробку персоншіьни.ч даних з метою забс:!исчсння виконання вимог
' Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (заст-оеування) машин, « еха и п м т .

у с іа і  ковання підвищеної небезпеки

2 Р еісф їіш йниії номер облікової картки п.іаіника податків ие зазіїачаггкся фізичними особами, які через свої релігійні 
ііеректіапня ііілмовляються від його прийняття та повідомили про цс відповідному органу державної податкивоі с.іужби і уіаюп: 
В1ЛМІ гку в паслор'п."
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