
Д Е К Л А Р А Ц І Я

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 
з питань охорони праці.

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТИ»
для юридичної особи, найменування юридичної особи.

90615. Закарпатська область. Рахівський район, смт Великий Бичків, вулиця 
місцезнаходження , код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 
Будівельна 19. код ЕДРПОУ 13584913. тел. (03132) 3 3 -0 6 4 . моб. 0678664664. 

телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

e -m a il Tzov karpatv (5) email, com__________________________________________
90615. Закарпатська область. Рахівський район, 4 клл. на захід від села Ділове, 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Полунське родовище мармуризованих доломітів. Чертежська ділянка. 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Інформація ПРО наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________
дата проведення аудиту

Я директор товариства з обмеженою відповідальністю «КАРПАТИ»___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця 

Бадагова Юлія Вікторівна

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 

праці вимогам законодавства з питань охорони праці та протипожежної безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Додаток 6 п. 11 Маркшейдерські роботи.___________________ _____________________
найменування виду робіт.

Інші відомості, І-Іа підприємстві V відповідності НПАОП 0.00 -  4 .1 2 -0 5  «Положення 
{прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають , 

про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 

створена комісія по перевірці знань працівників, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки V складі голова комісії заст, директора Волошин Р. В. та членів інженера 

наявність служби охорони праці інструкцій про проведення навчання та 

з охорони праці Калинюка С. І. начальника кар'єру Йосипчука В. В. наказом № 8 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

від 15 червня 2018 року._______________________________________________________
нормативно - правової та матеріально - технічної бази навчально - методичного забезпечення).



Працівники підприємства проходять щоквартальні інструктажі з питань охорони праці 
по розробленим та затвердженим інструкціям з охорони праці для професій та видів 
робіт, періодичні медичні огляди щодо придатності виконання робіт підвищеної 
небезпеки, щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в об'ємах 
необхідних знань викладених в інструкціях з охорони праці. На підприємстві заведені 
особисті картки видачі спецодягу, спеціального взуття та засобів індивідуального та 
колективного захисту. Наказами призначені відповідальні особи за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки^ які в установленому порядку пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Допуск новоприйнятих 
працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки оформляється 
наказом з вказанням осіб відповідальних за проведення стажування . Для 
нормального функціонування СУОП розроблені необхідні нормативні документи з 
питань охорони праці. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки 
пройшли спеціальне навчання та мають кваліфікаційні посвідчення. На підприємстві 
проведена атестація робочих місць за умовами праці складені карти умов праці.

Бадагова Ю. В. 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ?)€ еіА/уи^Л 20/^У р. №(£;^_____
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