
/ Додаток 8 до Порядку
(в редакції постан(Ши КМУ від 07.02.2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці

ВшомостІ про роботодавця Приватне підпрнсмство ■ШРОМЕТЕЙ Д». Закарпатська область. Тячівський район.
(для юрнлнчвої особи , найменування юридично! особи,

смт. Тересва, вул. Островського, будинок, 26. Код ЄДРПОУ 35796003, директор Дербак Володимир Павлович
місцезнаходження, коя згідно і  ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 6аггьк(ш керівника,

__________________________________ Я : (+38 096) 377-29-52, e-mail:__________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної ос«Єи — пЦшриємия: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспоргга,ким і коли виданпд, місце прожнвакші, рессіршийиий номер 

облікової картки платника подапйв, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Індекс 90564, Україна. Закарпатська область, селище міського типу Тересва, вулиця Островського, будинок, 26.
місце виконання робп  підвищеної небезпеки та/або екснлуатвції (іаетосуванил) маїпнп, механізмів, устатковаяні підвищеної иебезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповщальнасті перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди

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

Інформація про проведення добровільного аудшу з охорони праці

(дате проведення аудиту)

Я, директор приватного підприємства «Прометей Д» Дербак Володимир Павлович
(прізвлие, ім 'ї та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприсміи)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність та/або матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеноГ небезпеки ексилуатацА 
(застосування) таких машнн, механізмів, устаткування піцвищеноіГ иебешекн: Додаток 6. п.б. Роботи, шо

(найменуванні виду робіт

виконуються на висоті понад 1,3 метра, п.9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
підвищеної небезпеки та/або машин, мехаиізмів, усгвпсуеанпя підвищеної небезпеки, тип або марка (та наявності), помер партії д а іа  місць, вптатовіїетші,

розташування підземних комунікацій чи під водою.
країна походження, які викояукггься г а ^ о  експлуатуються (застосовуюпмя) без отрінмшіяя відповідаого дозволу; кількість робочгіхмісць, у тому числі тих, 

на яких існус підвищений риїик вияикпеиня травм, будівель і споруд (приміщень), вщхібничі« об'єктів (цехів, дільниць, структурних ПІДрОЇДІЛІв)

Інші відомості На підприємстві у відповідності НПЛОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог заксшодайства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність

навчання і перевірки знань з питань охорони праці» створена наказом № 02-0п від ЗО березня 2018 року
служби охорони пращ, інструкцііі, інформації щ »  проведення навчання та інструктажу з питань охорони прачі, ексішуатаційної докумеїггадії.

комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: директора Дербак Володимира Павловича,
засобів щднвідуального захисту, норматавно-правової та матеріальнснгехнічної бази, иавчапьнсьметшичного забезпечення)

виконавця робіт (виконроба') Гол\^ка Олександра Петровича для роботи у комісії запрошуються сторонні 
фахівці, які пройшли у встановленому п о р я д к у  навчання та перевірку знань з питань охорони пралі, 
функцію служби охорони праці у відповідності наказу №01-0п від ЗО березня 2018 р о к у  в и к о н у є  

директор приватного підприємства. Наказом №03-ОП від ЗО березня 2018 р о к у  призначено виконроба 
Голубка Олександра Петровича відповідальним за безпечним виконання будівельних робіт, а саме: при 
виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад два метра або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою, роботи, шо в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1.3 метра. Для забезпечення 
безпечного виконання робіт розроблені затверджені наказом №05-ОП від ЗО березня 2017 р о к у  ін с т р у к ц і ї  з  

охорони праці для професій та видів робіт, зокрема: Х°01 для моториста бетонного в у зл у : №02 для 
бетоняра: №03 для штукатура: №04 для тесляра: №05 для монтажника з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій: №06 під час робіт з р у ч н и м  електрифікованим інструментом: №07 про заходи 
пожежної безпеки: №08 при виконанні робіт на висоті: Х°09 при роботі на бетономішалці: №10 прн 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт: №11 під час виконання р у ч н и х  земляних робіт: №12 під



час робіт на риштуваннях і помостах; №13 під час робіт v закритих просторах: №14 з надання першої 
долікарської допомоги при нещасних випадках: №15 під час виконання робіт з використанням 
електричного та немеханізованого інструменту: №16 при виробництві будівельних виробів: №17 під час 
робіт у колодязях: №18 під час виконання земляних робіт у зоні розташування підземних комунікацій: 
№19 з електробезпеки для будівельників. Розроблені та затверджені наказом №04-011 від ЗО березня 2018 
року відповідні нормативні документи підприємства: Програма та інструкція проведення вступного 
інструктажу з питань охорони праці. Положення про службу з охорони іфаці. Положення про навчання з
питань охорони праці. Програма навчання з питань охорони праці для працівників зайнятих на роботах у 
будівництві. Програма проведення стажування (дублювання). Положення про забезпечення працівників 
спеціальним одягом, взуттям та інших засобів індивідуального захисту. Положення п р о  роботу 
уповноваженого т р у д о в о г о  колективу із питань охорони праці. Положення про систему управління 
охороною праці. Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які потрібно видавати 
наряд ДОПУСК. Н о в о п р и й н я т і  працівники до початку самостійної роботи п р о х о д я т ь  стажування п р о т я г о м  

семи робочих днів. Д о п у с к  до стажування оформлюється наказом. У наказі визначено тривалість
стажування та вказане прізвище та шшіали працівника. 
Стажування проводиться за програмою проведення стажування

відповідального за проведення стажування. 
Стажування проводиться на робочих

мірцях. У процесі 
безпеки відповідають

■іня працівники виконують роботи, які за складністю, характером, вимогами 
роботам, шо передбачаються 'їх функпіональньїми обов'язками. У процесі

стажування працівники закріплюють знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного 
обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, оволодівають навичками 
орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах, засвоюють технологічні процеси і 
обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці. Після 
закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом 
роботодавця працівник допускається до самостійної роботи, про, шо робиться запис у_журналі.реєсттшгії 
інструктажів з охорони праці на робочому місці. З працівниками, які допущені виконувати роботи 
підвищеної небезпеки. ПРОВОДЯТЬСЯ щоквартальні інструктажі з питш<ь охорони прапі. Працівники 
проходять періодичні медичні огляди у ві^шовідності «Списку періодичного медичного огляду 
Працівників». Наказом №013-ОП від ЗО березня 2018 року затверджені норми бюплатної видачі 
снеш ш ного ОДЯГУ, спеціялького ЮУТТЯ та ІНШМ засобів Індавшушя&гд захисту працівш«ам. зайнятим 
у будівельному виробництві, заведені особисті картки обліку (видачі, повернення) спеціального одягу, 
спеціального взуггя та інших засобів індивідуального захисту. Для забезпечення безпечного виконання 
робіт підвищеної небезпеки виданий наказ №014-0п «Про організацію виконання робіт підвищеної 
небезпеки по нарядам-допускам». у наказі визначено осіб відповідальних за видачу наряду-допуску та 
керівників і виконавпши^ш 6|г Працівники пройшли спеціальне навчання та мають кваліФікапійні 
посвідчення на п р а в г ід ю ій гй ^ ^ б о т и . на підприємстві пройшли навчання та перевірку знань.

М.П.

«25» червня 2018 р.

Декларація заресстрована у журналі обліку суб'асгів госпадарюваннв у територіальному органі Держпраці
2018 р.№ Єє
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своїм підписом надає згоду на обробку персонапмих даних з метою 
: видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

і(ів, устатковання підвищеної небезпеки, 
атника податків не зазначається фЬичними особами, які через 

І від його прийняття та повідомили про це відповіднсшу органу 
«тау в паспорті.”.


