
Да;іаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови К абінеіу Міністрів України 
віл7.ііо-!Оіо2()18р.Хіі48)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВ "ЗакарпатіУіонтажсервіс" 

с.Онок вул..Українська 10 Виноградівського району Закарпатська область.

[для юридично! особи; найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,

ЄДРПОУ 41382373 КВЕД 43.22.42.21.42.21

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, ісце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої игкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Тиформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 2 1.01.2019.
(дата проіісдсітя ауліі і у)

Я. Кіш Іваьі Михайлович цією декларацією підтверджую вілповідиість матеріально-технічної 
бази іа умов праці вимогам законодавства з питань охорони ішаці під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосувартя"! таких машин, механізмів, 
устатковання підвитценої небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:
Робо т  в ко.’юдязях. шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутоіугу просторі:
Маркшейдерські роботи:
Ексл.іуаіація і ремонт водозабірних споруд;
■ Зберігання бaJЮHІв. контейиерів. цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газо.м:
Зварювальні роботи.

^пplЗllmцc, ім'я іа по батькові кер івн и ка  ю ридичної особи або ф ізичної особи  - підпри€м[уі)(ііаймснунаянм виду робгі іи дви ш еж ії 
небезпеки та/або  маш ин, м еханізм ів, устатконання п ідви щ ен о ї небезпеки, ти п  або м арка (за  наявноі^гі), номер партії, дата  ниі о іон.існня, 
кріїііііі походж ен ня, які викогп 'ю ться та^або скс іілуаіую ться  (застосову їотт.ся)бш  отрим ання відповідного  до іііолу , кип.кість робочих 
МІСЦЬ, у тому числі тих , на яких існує п ідви щ ени й  ризик ВШІИКИСІНІЯ травм , будіве.ііь 1 споруд  (прим іщ ень!, ниробш ічих об'єктів (ц е \ш . 
ДІЛЬНИЦЬ, L'TpylnypHHX Ііідроздіїив)

Інш і відомост,

Докуменги що підтверджують навченість керівника, та відповіда.іьиих працівників з иигаиь 
охорони праці, які пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки.Директор Кіш І.М.- 
іюсвідчеиня про навчання та перевірку знань з питань охорони праці №01041 Протокол №1 від 
08.01.2018р.майтер Густа М,1. -посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці №121 53-ОП Протокол -2620П від 16.12.16р.Виконроб Росоха О.Ю.- посвідчення про 
навчання’та перевірку знань з питань охорони праці №01042 Протокол №1 від 08.01.2018р. 
майтер Густа М.1. -посвідчення про навчання та перевірку знань з питань виконання робіт на 
висоті №2433-16 Протокол -240 від 09 .12.16р. майтер Густа М.1. -посвідчеїшя про навчання та 
ггеревірку знань з питань безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском №830-18 
1 Іротокол -№94 від 25.05.2018р. Кіш І.М.-посвідчешія про навчання та перевірку знань з нитаїїь



охорони прані систем газопостачання №16/131 Протокол -15-Н-Г від 15.04.16р. Розроблені 
положення які затверджені наказом №1 від “04.”12.2018р.а саме Положення про службу з 
охорони нрані. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці ».Положення про порядок проведення навчання по проірамі вступного 
інструктажу з питань охорони праді Положення про стажування робіт підвин^сної небезпеки 
1 Іоложеиня про медичний огляд працівників. Штатний розклад.Розроблено посадові інсірукції 
іа інструкпії які затверджені наказом №2 від ‘'04.”12.2018р. по всім видам робіт, які 
иконуються на підприємстві.Відповідальним за охорону праці. Наказом №3 від 
‘4)4.” ] 2.2018р.назначений Кіш І.М.- Створена комісія перевірки знань з питань охорони нраці 
працівників наказом №12 від ''04.”04.2018 р. Проведено навчання двох працівників, які 
виконують роботи 110 монтажу систем газоностачаїиія.Посвічення зварника пластмаси 
№13/81 ВР від 23.11.2018р,- ОниськоВ.М.Посвічення зварника № Т0-8 від 14.07.20 !6р- 
Червак В.Й. Проведено навчання п ’ять працівників в Закарпатському навчальному центрі 
підготовки і перепідготовки кадрів., які виконують будівельно монтажні роботи по монтажу 
будинків, споруд, Кевежді Є.В. -посвідчення про навчання та перевірку знань з питань 
виконання робіт на висоті №00936 Протокол Хо29 від 12.11.2018р., Кляп В.М. -посвідчення про 
навчання та перевірку знань з питань виконання робіт на висоті №00937 Протокол №29 від 
12.11.2018р.Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, дотримуються терміни 
проведення навчання по перевірці знань з питань охорони нраці з працівниками; дотримуються 
терміни проведення інструктажів; наявна експлуатаційна документація на все обладнання; 
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту

(ііривиїїіС, ім'я та по батькові осіб, які відповідають аа доіриманним иимої' законолапства і питаїїі. охорони праці та промислової беїпеки: 
11І1ЯВ1ІШ1Ю служби охорони п р а іі, іпструкціи про ііроведенші навчання та за дотриманням вимог законолавства з п и т а н ь  охорони прац і та  

промислової безпеки; н а я в н іс т ю  служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання т  інструктан<у іштань ( .« и р о н и іір а ц і, 
експлуаГ іШ іііио і д о куиен іан ії. засобів індивідуального захисту нормативно-пріївової та матх;ріальни-т'ехнічноі бази нанчально-мсюдичиого

забезпечення)

КІШ І.М.-
( ін іціали та прізвищ е)

2019 р.

Примітки.
І Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробісу персональних ланих з мстою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експ.іуаташ ю  (застосування! .маиіин, миханізміи 
\  с гаткокання підвищеної небезпеки.

2 Ре(-'Сірашнний нo.vtep облікової карпга п.латника подапав не залначагться фізнчнимн особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його ирийнн'гі'я 'га повідом и.чи про не нідповідному органу державної гіода'гісовоі служби і мають відмітк'у в 
паспорті.",

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
оріані Держпраці _іьй^5г^____20^р. №(2Іі"

2019 р.
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