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Додаток 8 
До Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Хустське виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства Закарпатська обл„ м. Хуст, вул. Маркуша.,94, 
код ЄДРПОУ 00432283 КВЕД 36.00. 37,00, начальник Хустського ВУВКГ Любий 

Ігор Володимирович, телефон/факс 4-30-96, E-mail; vodakhust@i.ua.
Закарпатська обл. м. Хуст, вул. !УІаркуша,94 (для юридичної особи: найменування 

юридичБОЇ особи, місце ії державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, 
код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім»я та по батькові керівника; номер 
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт 
підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищенної небезпеки).

Інформація про наявність долговору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
немас__________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Любий Ігор Володимирович________ __________ __________ .
(прізвишелм»я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  

підприємства)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвиш;еної 
небезпеки та''або експлуатації (застосування) таких машин .механізмів, устаткування 
підвищенної небезпеки;

ьбббти ь кблбяд^дх. mvftdtas, т в а ш ш . щ тл й в а и м , буикевах. камсвах.
колекторах, замкнутому просторі (ємкостях.боксах,топках, трубопроводах) 
(додаток 6, п.10 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011р. №1107). 
Кількість робочих місць 23 (З с.іюсаря АВР, 2 електрогазозварника, 8 
машиністів каналізапійних насосних станцій, 10 машдністів водопровідних 
насосних стаппій в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм- 23.

Інші відомості: Згідно наказу по установі, відповідальні за видачу наряд-допусків на 
виконання робіт з підвищеною небесіїекою начальник АДС Хоруженко П.О., посвідчення 

від 01.04.2016р., начальник водозаборів «Тиса». «Ріка» Калин М.П. посвідчення 
№16-133 від 01.04.2016р., начальник дільниці «КОС» Андьол М.М., посвідчення №16/132 
від 01.04.2016р. Перелік робіт, які виконуються по наряду-допуску переглянуті і 
затверджені. В установі діють інструкції з охорони праці для слюсаря АВР, 
електрогазозварника, машиністів каналізаційних насосних станцій та машиністів 
водопровідних насосних станцій, по безг:ечіюму веденню робіт. По даних інструкціях 1р 
в З місяці керівник робіт проводить інструктаж. Один раз на рік працівник проходить 
навчання і перевірку знань з охорони пр;ші при постійно діючій комісії Протокол №7/17 
від 20.листопада 2017р. д і̂я бригади АВР, протокол Xs5/i7 від 09 жовтня 2017р. для 
машиністів водопровідної насосної станції, протокол Х26/17 від 28 вересня 2017р. для 
машиністів каналізаційних насосиїтх станцій. Працівники забезпечені засобами

mailto:vodakhust@i.ua


індивідуального завхнст>' -  протигаз шланговий ПШ-1, пояса лямкові, гідрокстюми. Діє 
служба охорони праці в кшькості- 1 ософь

сУ/
Любий Ї.В.

2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб»єктів господорювання у територіальному
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