
Додаток 8
* до І іорядк'у

(в редакції пос ганови Кабінеіу Мінісірів України 
від 7 лютого 2018 р. Хі> 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально ~ технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботолантш Товариство з обмеженою відповідальністю „Еиєрджі Констрактн”, 89600.
{для юрилїічіюі особи: ііаймеіїлтіаїшя юридичної особіЕ, місиинаходнкніш, кол згідно з СДРПОУ,

м. Мукачево. вул. Грушевськсго. 34/1. код ЄДРПОУ 42013 184; КВЕД 41.20: дкректор Вакулевич..........
прЬвище, ім'я та по батькові керівника, ніімер телефоіі>\ телефаксу, адреса електронної пошти;

Вік'і'ор Володимирович тел. 050-523-67-39. eneruvconstr777@umail.com.іі̂ і

для фізичної особі« - іііш іриїнця: прізвіши.\ ім’я та по іїатькові, ;:ерія і номер паспорта, кіш  і колії виданий, місці; ітрогишання, 

ресстраціШиЙ номер облікової картки п п ап іи к і податків, номер телефону, телефакс^', адреса е.ззектронної яошти; 

місце виконання робії підвищеної небеліеки іа/аі5о скеїиіуаі^чії (<яглісування) маиінн, мсханііміе, устііікояання ііі,шиш£ниі нсґкянеки)

Інформація П р о  наявність договору страхування цивільної відповідальності перед іреїіми 
особами стосовно відшкодування наслідків м о їе л и в о ї  ш к о д и

(н ай м ст’ваннл страхової ко-чіпакії.

Сфок дії с'!'рахоію('0 new і і су, номер і дата його иидачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився ___
(дата проведення аудиту)

Я, Ваісудевич Віктор Володимирович.
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фі:їітчної особи -  підпрнсміїя)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально -  техні^шої бази та jnvioB праці вимогам 
'законодавства з питань охорони праці та промисіювої бе;иіеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/'або експлуатації (застосунания) таіси.ч машин, механізмів, усгаткования підвищеної 
небезпеки:
______ Роботи, ню ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра, зварювальні роботи, рсботт^ в колодязях.____

(найменування віщу робіт підвищеної нсбгапеиі та/або машин, механізмів, устатковшіпя підвищеної небезпеки, тип аоо марка (лл наявності),

траншеях, котлованах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксаіі. топках, трубопро-
номер партії, дата ветотовлеиня, країна похолмсення, які л и к о н у к тс я  та'або с:кспл>'ятукггьс!і (яастоспвуються) іїст отрнмяння

водах.___________________________________________________________
ВІДЦйВІДИІМ'О дйівиду, кі.іькісгь рйбоних місць, у 'тому 4S1C;Ü тич, МЯ ЯКИЛ ієну ̂  ііІДВІІЩЬЇНИЙ ри'5!іі: виникнення трнеи, Іїудівсль 

і споруд (приміщень), вїфобнп'ш х об'астів (нехів, лі,і[.шіш,, с тр у їтр и и х  підрозділів)

Інші відомості Директор Вакулсвич В.В,. пізойшов навчання та перевірку знань з курсу ..Охорона праці
(прувшпе, ш'я та по батькові осіб, які відповідшоп. за дотриманням вимог законодавства з  питань охорони праш та промислоео! ôe'^nct::!;

-  загальний курс'* в ТОВ ..Учбовий курсовий комбінат” (протокол від 27 сергшя 2018 р о к у  №18. ІІа
налкнісі«» служби оборони праш, інеф укпій іі|К) иіюкедсння навчання ift інегруктажу •» іпіганч onоронк праці, експігуагшііііної доку иен і̂ інГї,

підприємстві створена ксшісія з перевірки знань з питань о х о ро н іт  прані, наказі №4 від 07 іїю т о го  2019 р .
засобів індивідуального іахисту. иорміїтнвж'-пра&ивої та  м ж ріально-тсхнічної бази HaB4iuibHü-iKt:R^n*j)iUï'o забезпечення}

члени ЯКОЇ (директор Вакулевич Віктор Володими]ювич. головний інженер Боднарук Михайло 
Ю р ій о в и ч , інженер з питань ОП Сабон Валерій Васильович, виконроб Харченко Михайло Іванович) 
пройшіпі навчання та перевірку знань в ТОВ ..Учбовий курсовий комбінат’", протокол від 27 ссопня 
2018 року №18. протокол від 6 квітня 2QI8 року №13. протокол від б грудня 2016 року №55. прогоко ї 
від 18 .лютого 2019 р о к у . НГІАОН 0.00 -  1.15 -  07 ..Правила охорони пратіі під час виконання робіт на 
BHCOTi'" протокол від 18 лютого 2019 р о к у  Ха29-1. відповідальним за бсзпе^шс виконання робіт на висоті 
призначено виконроба -  Харченко Михайла Івановича Снаказ від 18 лютого 2019 року №11). На 
нідприсмстві створена служба охорони праці (наказ №4 від 11 лютого 2019 р о к у ). Розроблені та введе})і 
в дію інструкції з охоротпі праці (наказ від 7 лютого 2019 року за №2) в тo^^y числі .№7 -  iтгcтp^^кцiя з 
охорош-т пратіі ПІТ час виконання робіт на висоті з використанням спсттіальних страхува.тьнїп.: засопів.



-  інструкція з охорони праці для бетоняра. №6 -  інструкція з охорони праці маляра, №7 -  інструкція 
^-^охорони прапі для штукатура, №8 -  інстр\тсція з охорони праці під час виконання земляних робіт. №11 

^  -  ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ праці під час виконання вантажо -  розвантажувальних робіт. №19 -  інструкція з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті. №28 -  інструкція з охорони праці під час виконання 
будівельно -  монтажних робіт. №35 -  інструкція з охорони праці для муляра. №36 -  інструкція з 
охорони праці для покрівельника. №37 -  інструкція з охорони праці для стропальника, №38 -  інструкція 
з охорони праці для електрозварника. №39 -  інструкція з охорони праці для газозварника. Наказом від 7 
лютого 2019 РОКУ за №1 затверджено по Товариству ряд положень, в тому числі положення ..Про 
службу охорони праці”, „Про навчання з питань охорони прапі’\  „Про систему управління з охороною 
праці”, ..Про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту”, „Про порядок проведення робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються 
нарядом -  допуском”. Працівники ТОВ „Енерджі Констракшн” забезпечені спецодягом та засобам:и 
індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини використовуються за 
призначенням, зберігають у технічно -  справному стані та проводять їх ТО. ремонт, а такои< 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників._________________________________________________
_____ Виконавцем робіт по електрогазозварюванням є Гунька Василь Іванович, який пройшов навчання
в навчально -  виробничому центрі „Професійна безпеки” м. Київ, посвідченні зварника №КВ99 -  1481 -  
2018. протокол перевірки знань від 14 вересня 2018 року № КВ99 -  1481. Наказом по Товариству від 18 
лютого 2019 року за №15 призначено особою відповідальною за порядок організації і проведення 
електрозварювальних та інших вогневих робіт головного інженера Боднарук Михайла Юрійовича.
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В.В. Вакулевич
(ініціали та прізвище)

^СТРАКіІін” ;

&

Йя зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці О Ь ( ■ і /;С р< 4  р. ______ ■

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

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