
Додаток 8 :,
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Мщіо:^ів України 
від 7 лютого 2018 р. 48) ; ;

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закоиодафтва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ФОПКередман Мирослав Іванович  ̂ ^
(для юридичної особи: найменування іоррдітнрі особи,

ВО № 098289; В. Березнянським РВ УМВС України в Закарпатській області 18.06.1996 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, шмер телефону;

вул. Комарова 16/6 .смт. В. Березний. В. Березнянського району г [ _̂____
телефаксу, адреса електронної пошти;

2407617315__________________________________________ ; : . Л
для фізичної особи - підприємця: іфізвище, ім'я та по батіжові, серія і нокіф паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки ішатника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош-йг,

роботи виконуються згідно договорами ПІДРЯДУ . на обєктах замовників , ^ _________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної вiдпoвiдaJ^otтJ перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ■ ______  Н ; . ■__________

{вайме^аНня сгрео^щї компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
і

Інформ ація про проведення добровільпбгб аудиту 9 о х о р о ш  праці . : : ' _________

я . Керецман Мирослав Іванович •  ̂ ^

(д^тя сроведення аудиту)

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підпрлємт')

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази тд умрй праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

- п. 6 роботи що виконуються на висоті понад 1.3 м.
(найменування виду робіт 

п.12 обстеження, ремонт і очищення димарів, повітроводів
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, яісі

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отрнмащія



відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будшезіь

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості_____ Кереішан Мирослав Іванович -  наказом від 24.02.2917 р. №3
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, Ш відвбші^ють 

призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з окоращй рраці 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

та ПРОМ И СЛОВОЇ безпеки: наказом від 25.02.2017 р. №5 введено в дію інструкції з охорони
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатацій«рї доку^«ентації,

за професіями та видами робіт: керівник робіт пройшов навчання з питань охоротіи праці в_____
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчальнб-методияного Забезпечення)
ПП Віннічук М. Я., протокол перевірки знань від 24.02.2017 № 3: керівникребіт Керецман М. І.

пройшов навчання в УКК УЖКГ ОДА з питань охорони праці під час виконання рЬбіт на висоті -  
протокол перевірки знань від 15.03.17 №8 та з присвоєнням кваліфікації «чистильшик ид.иоходів 

топок та лежаків» Протокол перевірки знань від 03.04.17 № 20-ІУ: прадівшк Байза А. А. пройшов 
навчання в УКК УЖКГ ОДА з присвоєнням кваліфікації «чистильшик идмохо^в топок та 
леоісаків» Протокол перевірки знань від 04.05.18 № 12/32: розробленоіполбження про 

навчання з питань охорони праці, а також формується план графік шхжедення навчання та 
перевірки знань з питань охорони прапі. під час п р и й н я т т я  на роботу та періодично пргщівникам

проводяться інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, з вітшові яними записами

в журналах реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки: дрщ цвщ ^ забезпече

ні засобами захисту згідно з нормами видачі, забезпечено законояавчими та йормативно- 
______ правовими актами з питань охорони пралі.

Проведено повірку засобу вимірювальної техніки -Термоанеометер 405-УІ зав. № 41502356/204

____«Те5Іо АО» Німеччина. ШІ «Івано-Франпівський НВТЇ і
сертифікації -  Свідоцтво про повірку №1319 від 04.06.2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^;  ̂р. №  ̂ !

г

Примітки
і І у. ь '

1. Фізична особа' - підприємей'^вбї^^ідписрм надає згоду ііа обробку і -них даних з метою
забезпечення виконання вимог Поряді^ видачі дозволів на виконання робіт піавїйценої небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання'підвищеної небешеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки пМтнйка податків не задначвється фізетними йсобами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили щзо да відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


