
Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

ви 7 лютого 2018 р. Хї 4Я)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 

ТОВ"Спецбудкомплект-Хуст" 90451 Закарпатська область Хустського району

с.Сте6ліека вул .Дружби N24,

(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місце їі державної реєстрації,

ЄДРПОУ 22088515 КВЕД 20.10.43.22

код платника податків згідна з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Закарпатська область.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інфі^рмація про наявність договору страхувшіня цивільної відловідальиосіі перед

треі іми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 

Ш  коді І ______________ ____ _______________________________________________________________________________________ ___ _____________________________________________ _______

(найменування страхової компанії, строй дії страхового по/іісу, номер і да' а̂ його видачі) 

Іііформацін про проведення добровільного аудиту з охорони іірапі 25.07.2018р.
(дати нропглсніїя ау щлл )

Я. (."о.тюмаха С.М. пісю деклараціеїд ЦЩТВСТДЖУЮ ВІЛіЮЙІЛНІСТЬ МаТЄРІ£11ЬН0-'геМ1!Ічпої Ьази 

та УМОВ праці ви.могам законодавства з питань охорони праці піл час виконання таких робіт 

і]ідвишс?[ої небезпеки та/або експлуатанії Гзастосування) таких мапшн. механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки;

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.

{амкіїутому просторі

Сксп.іуатаиія і ремонт водозабірних споруд;

З берігаиня балонів, контейнерів, цистерн та інших с.мностей із стисиеним. зрідженим. 

отруйним, вибухонебезпечним іа  Інертним газом;

Зварьлвал і роботи.

і Іі|>птііие. і м ' я  га ію  Гиїгьнові к с р іь н іж а їо р іїд іїч н о ї с'СобИ або фі ш ч ію і о с о б и  - підіі[>исмця)(наіілкнуі!ангія виду р о и іі  гт[;іі)НЩ'.мн.іі 

іі^Г)Є іііики гіьаСчі м ішши, ме.чші-їмів. у стаїколання п ід в и їп сн оп іеб оп ск н . тил аб о  м арка ( м  нгіавііОсті), ном ер іііірти. .цата киго (Оі'..'іепіія, 

країн ії ііохолжепмя. ж і  іп іконую гься г:іУ';і6о і;ксп ;іу :ііую тьсіі (т 'ш со в у ю т ь сй )б с з  отримання ііі.лиовідноґо лоіполу , кількість р об оч и х  

міС](і:. '  іО 'іу  числі тих. ніі яі;и\ ісіїу ( іидкищ еїтй  ризик в іін и кж и н я  т|>акм, булшель і сп орул  (гірмміїїійиь), виробничих иб 'п сіїв  (цсх\ь

(1.'ІЬІІІИ№. ІТруК 'іуриих ПІ/рО'ІДІЛІн)

Інші ВІДОМОСТ.

Документи що підтверджують навненість керівника, та відповідальних прапівників з

питань О Х О Р О Н И  праці, які пов’язані з виконанням робі ї' пі лвітіценої небезпеки.Директор 

Соломаха С.М. - посвідчення про навчшшя та перевірку знань питань охорони праці № 1310-] 7

I Ірогокол -08-ОГ7 від 0б.10.17р.Головний інженер Соломаха М .Ф. -посвідчення про па.гуіанпя 

та Ііерсвірку знань з иитань охорони праці Хо12114-011 Протокол -262-ОП від

ІЬ .  12.16р.Інженер з охорони праці Колчар Р.В. посвідчення про навчаїзня та перевірку знань з

II итІІпь о хорони праці №11384-ОП Протокол-Х^56 ОГ) від 15.04.16р



Виконроб Соломаха С.М. диплом спеціаліста промислового будівництва ЛД№()7855 від 1995р. 

Кіївського ІНСТИТУТУ архітектури та будівництва. Майстер будівельної дільниці- Густа М.І. -посвідчення 

про яанчання іа перевірку знань з питань виконання робіт иа висоті №2433-16 Протокол -240 від 

09 .12.16р. майстер Густа М.І. -посвідчення п р о  навчання та перевірку знань з питань безпечної 
експлуатації посудин, що працюють підтиском №830-18 Протокол -№94 від 25.05.1 8р.інженер 

налаголжувальник-Фанта 1.1.посвідчення про навчання та перевірку знань Правил будови та 

безпечної експлуатадії парових та водогрійних котлів №360 Протокол -№18 II від 23.05.2016р. 

Розроблені положення які затверджені наказом №2віл ‘'03.”04.2017р.а саме:

Положення про службу з охорони праці І Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань  ̂пигань охорони праці:!Іоложсння про порядок провсде'ння навчаїиія по програмі вступного 

інструктажу з питань охорони праці: ГТоложення про стажування робіт підвищеної небезпеки:

11 о. іожсімчя при медичний огляд працівпиків: Штатний розпис..

Наказом №4від '̂03.’4)4.2017р.. затверджені посадові інструкціг та інструкції по всім видам 

робіт, які виконуються на піднрис.мстві. Наказом №1від *'03.”04.2017р.. створена комісія 

перевірки знань а питань охорони праці, атакж назначений Колчар Р.В.інженером по охороні 
праці. Наказом №5від •'03.”04.2017р.. Проведено навчання Протокол №1від 17.04.2018р.двох 
працівників, які виконують роботи по монтажу систем оиалення.водопостачання.посвічегіия 

зварника № 21ВР віл 30.06.20Пр,- Соломаха С.О. посвічення зварника №2 від 12.05.201бр 

Куртяк П.Й.Проведено навчання шість працівників Протокол №2від 17.04.2018р.. які 

виконуюіь будівельно монтажні роботи по монтажу будинків, споруд.ПрацівниЕСИ за6е:іпечені 

засобами індивідуального захисту, дотримуються терміни проведення навчання по перевірці 
знань з питань охорони праці з працівниками: дотримуються терміни проведення інструктажіі; 
наявна експлуатаційна документація на все обладнання: працівники забезпечені засобами 
індивідуального захисту
(ирі шіилі їм я і.піобаїькові осіб. !гкі відповідаїоті. гіа доіричанням Еи.мог  ̂ питань олорони ііраці іа  лромнс.іониі йслііки:

ііііявіїїс’п.і 1. і\ж(їи і->\проии ііріші, іні;'фукціи прп пронслсння нііечшнія та т лої-риміїннли вимогпакомодавсіва і питамі. охорони праці іа 
мромисмовси гч-чііски, наикністю tJІy>кби охорони Г[раці, іні;фукцій про пронсленнл ііаЕчапіія т інсірукі'ажу ч питамі. іі-сорони ііраш. 
екі іі.і\аі лиііііі!-ч іоіамснііщи. :ис()Г)ів ііідивілуалі.ного -захіїсту нор.«атиі!ііо-іірішовиггаматеріально-ісхнічио[ бачи іія.вча.іьни-мйічдичік'Гі'і 
4.іГи.',темсПіія)

Соломаха С.М.
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 

органі Держираці __2018 р.№

1 ФізичіИ осорт- тдпригмсці. своїм підписі 

виконання ви.мог Порядку видачі лознолі 

(іаіггосуваяня) машин, механізмів, устаткован'

2. 2. Реге [раційний гіомср облікової каріки платт

рс.'нпйні переконання відмовляються від його ііріТ 

полаїкової служби і мають вілмітку в паспорті.

Примітки:

■юізання у територіальному

пальних даних мст\ік; зибе'іпсчсинн 

:^сної небе:зпекіі іа на експлушіїїцю

ся фізичними О СибсіМ И , ЯКІ черсі свої 

f̂или про це підповіднй.чп' оргап\ лсржапиоі


