
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогалі законодавства з питань

охорони праці

Віломосгі про роботодавця: - Приватне підприємство «Укрелектробуд»; юридична адреса: 
Закарпаїська область, м. Ужгород, вул. Тиха, буд. 16, кв.2; фактична адреса: Закарпатська область, 
\і. Ужгород, вул. Фединця 11 А; ЄДРПОУ 34022645; директор Иоіенишнюк Володимир Віталійович; 
тел. (0312) 61-75-95, тел./факс (0312) 61-52-04 : E-mail ukrclectrobud@gmail.com

Місце виконання робіт ПИ та або експлуатація: -  Закарпатська область, Тячівський район, 
село Усть -  Чорна (будівельний майданчик).

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої пп<оди -  Приваше акціонерне товариство 
«Українська пожежно-страхова компанія» , сірок дії: з 22. 11.2017 р. по 21.11.2018 p., серії 1788-р 
№014/000/17/29 від 22.11.17 р.

Інформація иро проведення добровільного аудиту охорони праці -  ие гіроводився.

Я, Ппіенишнюк Володимир Віталійович, цісіо декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам ^законодавства з питань охорони праді та 
промислової бе'шеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та^або ексилуатіщії 
(зас гос\ ваиия) таких мапіин, механізмів, устатковання підвищеної иебе:^пски;

ПЕРЕЛІК
машии, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуат> ються (застосовуються) 

на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

—і’ехнологічні транспортні засоби:
Гехнолоі ічпі транспортні засоби, що працюють за договором оренди:

№
н/
п

Назва, тип, марка Рссстраційнн 
й номер 
(знак)

Рік
випуску

Країна
виробник

1, Трубоук-чадач ТГ 123 К па базі трактора гусеничного 
Т-130

Т 01087 АО 1986 СРСР

! 2. 
1
L. .. .

Міні екскаватор гусеничний NTUSON. модель 2503 ИІ) Т 01086 АО 2004 Австрія ;

Інші відомості;
Список працівників, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки: -

№
п/
н

1.

ГГІП
працівника

Посада
працівника

Напрямок за який відповідає працівиик

Ковба М.Ф.
І

І

головний
механік

1) за утримання у справному етапі та безпечне проведення

mailto:ukrclectrobud@gmail.com


______ _____________ ______________ _______________ >
робіт вантажопідіймальними кранами та механізмами. ^

2) за утримання у справному стані та безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, 
знімними вантажозахоплювальними присгроями. тарою 
топш.

3) Про призначає відповідального за утримання у 
справному стані та безпечне проведення робіт кранами 
автомобільними,

4) Відповідальна особа за технічний стан і безпечне 
проведення робіт навантажувачом.

5) Відповідальна особа за справний стан газового 
господарства і безпечну експлуатацію газового 
обладнання.

6) Відповідальної особа за безпечне виконання 
газополум'яних робіт та особа, що відповідає за 
приймання на склад, зберігання та видачу у справьюму га 
безпечному стані балонів.

7) Відпоізідальний за технічний справний ст’ан та безпечну 
експлуатацію машин і механізмів та технологічного 
транспорту.

8) Входить до складу комісії з випробування такелажних 
зас.

Зубкович В.В. водій
автокрана

Член брига,^и з технічного обслуговувашія.

Гал В.В. водій
автокрана

Член бригади з технічного обслуговування.

Ковальський 1.1. підсобний 
робітник - 
стропальник

1) Член бригади з технічного обслуговування.
2) За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних

робіт.__________________________________________
Йовдій М.В. підсобний 

робітник - 
строггальниіс

і ) Член бригади з технічного обслуговування.
2) За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних 

робіт. ^ ______ ________________________________

Ж С .С Ї2 С .С Х Х  СС £
(ініиіали та  прізвищ е)

ЗО травня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
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