
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 праці

Відомості про роботодавця Приватне Підприємство «Карпат -  Б уд » . 89600.
(для юридичної особи: наймен}'вання юридичної особи,
Закарпатська обл м. Муїсачево. вул. О.Береста . буд 57: код 31833402: Директор
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, комср телефону,

Голод Галина Павлівна, тел.3-11 - 4 7 _______________ ________ ____________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвшде, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

КИЛІ і коли виданий, місце проживання, рсєсіраційниіі номер облікової картки платника 

податшв, номер телефону, телефаксу, адреса елеіоронної пошти;

на об'єктах замовника згідно з укладеними договорами на території Закарпатської

місце викоиаіпЕя робіт підвищеної небезпсгаї та/або експлуатації (застосування)

області __________ ______________________________________ ______________
машин, механі;»іів, устаткованіш підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався у з’вязку з його

(наіімснувашія страхової компанії,

_______________ ■ ____________________________________________________
строк дії страхового полісу, но.мер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не ПРОВОДИВСЯ у  

з в я з к у  з його добровільністю
(дата проведення аудиту)

Я. Г олод Г алина_____П а в л і в н а ___  __  
(прізвище, ім'я та по батькові керівіппса юридігшої особи або фізичіюї особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робії' 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що ВИКОНУЮ ТЬСЯ на висоті понад 1,3 метра Гп.6 додатку 6 Постанови 

КМУ ВІД 26 жовтня 2011 р. № 1107 в редакиії від 07.02.20І 81

2. Технологічні транспортні засоби.(п.5 додатку 7 Постанови

КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 в редакиії від 07.02.2018') - Автонавантажувач 
вилковий 40810 . дата виготовлення -1991.Україна.



(найменування вид\' робіт підвищ еної гіебезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 
та/або експлуатуються (застосовуготься) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць-20 . у тому числі тих . на яких і с н у є  підвищений р и з и к  

виникнення травм -  9 __________ _________ ___________ __________ _
кількість робочих МІСЦЬ, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель і споруд (приміщень), виробн№ шх об'єктів (цехів, дільниць, струїсгурних підрозділів)

Інші відомості; Відповідальний за організацію і безпечне виконання робіт на 
висоті -  Мусиєць Григорій Михайловича, який пройшов навчання та перевірку знань 
«Правші охорони праці пі л час виконання робіт на висоті» в ЗНЦ протокол №509 від 
27,03.18. наказ № 1/ОП від 29.03.18. Відповідальний за технічний стан 
навантажувачів та за безпечне проведення робіт навантажувачами призначено Балога 
Василя Петровича, наказ № 25 від 12.08.2016, Функції інженера з охорони праці по 
угоді виконує Бенца Марина Вячеславівна, посвідчення № 411-18-ОП від 25.05.18. 
Наказом № 13 від 22.12.15 призначена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці, члени якої пройшлі відповідну підготовку. Розроблені та затверджені програми 
спеціального навчання, інструкції по професіям та видам робіт та інші нормативні 
документи підприємства. Працівники вчасно згідно вимог Положення про порядк 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці проходять 
інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань. Працівники забезпечені засобами 
індивідуального захисту. Проводиться контроль за додерженням працівішкалш вимог 
охорони праці. Наявна експлуатаційна документація на устатковання . Підприємство 
отримало необхідні дозвола згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

(прізвище, ім'я іа  110 батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з гтотАїГь 
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання 
та іистружтажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захист}-, 
нормативно-правової та  матеріально технічної бааи навчально-методичного забезпечення)

Г.П. Голод
(підпис) - ' (ініціали та прізвшце)

'- . їх2 0 _  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^ у № Ж ) ___________ .

сотії, , /

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мстою
заб&шечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт"Ііідвищеиої небезпеки та ііа 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної нсб(|іпски.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його пршіняття та повідомили про це відповідному орган>■ 
державної податкової сщ’лсби і мають відмітісу в паспорті.


