
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 нраці

Відомості про роботодавця КП  «Водоканал м. Угжгорода»___________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

м.Ужгоуод, вул.Митна 1 . ЄЛРПОУ 03344326. Кауташое Станіслав Олександрович 
код місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел/факс (0312)64-35-03, е-таіі: kaftc.Cci)voda.u7^ua______________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство 
«Українская страховая компанія», договір обовязкового страхування иівіїьноївідповідальності 
серія /  788 №195/17/65 . строк дії до жовтня 2018поку,
испшо (цаймецуваиий страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дат^і іаого видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці —

(дата проведення аудиту)

Я, Карташов Станіслав Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

иірю декларацірю підтверджую відповідність матеріально-технічної бачи та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1,Роботи, то виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6Лодаток 6 до Порядку), 5 робочих 
місиь.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2.Роботи в колодязях ,траншеях, котлованах,камерах,колекторах(п,8 Додаток 6 до Порядку). 7 
робочих місиь,

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

З.Земляні роботи, що виконуються на глибині 2 метра або в зоні розташування підземних



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

комунікашШп. 9, Додаток 6 до Порядку). 4 робочих місця._________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

4.Роботи вдіючих електроустановках натугою понад 1000 В (п.16 Додаток 6 до Порядку}. 4 
робочих місця.

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

З. Зберігання балонів із зріженим отруйним газом (п.18 Додаток 6 до Порядку), З робочих місця.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

6.3варювальні роботи (п.19 Додаток 6 до Порядку). 5 робочих місць.
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, сіруктурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
прані та промислової безпеки призначені наказами директора підприємства :

1. Кепич Д. Д. - інженер з охорони праці. Паказ №б2-к від 31.05.2018р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

2. Орос В. М - Пач. Мережі водопостачання. Иауаз М46 від 15.05.2018р.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

3.Соболев В.Д.- Пач. КОПВ- Паказ №46 від15.05.2018р.
наявністю слу'жби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

4.Готрд О.М .-Майстер водозабіру «Минай». Наказ від 15.05.2018р.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

5.ГОРОС З.З.- Ст. майстер мережі водовіведення. Наказ Же 46 від 15.05.2018р.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-метоличного забезпечення)

Ш апчсіішу О.Я, Н ач.}іаіш т иШ т  т т п т  т ш ш ш . Накт  Ж« М  І Ш . І О Ш .

7. Чижмар В.В.-Пач. Очисної станції водовідведення. Наказ №  46 від 15.05.2018р.

8.Хаван Ю.Ю. -Гол. енергетик Наказ М  40 від 10.05.2018р.

9.Пильник В.І.- Ст. інженер КОПВ. Наказ М  39 від 08.05.2018р.

Наказом директора підприємства №15 від 28.01.2016р. затверджено Положення про службу 
охорони праці підприємства та наказом від 01.02.2016р. №»21 затверджено Положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві. Наказом від 14.05.2018р. №45введено в ді. 
Положення про проведення на підприємстві 3-х ступеневого оперативного контролю за 
станом охорони праці на підприємстві. Наказом від 28.0l.20I6p.Mhl6 Введено в дію Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань зпитань охорони праці напідприємстві.

Розроблений тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб 
підприємства.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань з охорони праиі. На 
підприємстві наказом Ж2І9 від 27.02.2017р. створеноа постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, члени якої пройшли навчання в УКК УЖКГ Закарпатської ОДА та 
мають посвідчення про перевірку знань.



Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони пуаий 
Пранівники підприємства у встановлені терміни пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт.

Праиівники забезпечені спеиодягом.спеивзуттям, засобами індивидуального захисту згідно норм,

Підприємсто забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праиі, в тому числі 
необхідних для виконання заявлених в Леклараиії робіт.

__ Каташов С.О._
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ж>рналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держи раці ( /  2 0 /^ р . № , __________ _______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом ншіає згод>' ira обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання ви.мог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраціїїний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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