
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 праці

Відомості про роботодавця_____________ ТОВ «БУД-ОБ'ЄКТ» _________
(для ю ридичної особи: наймен>'ваиня юридичної особи, 

89632, Закарпатська обл., Мукачівський у-п.. с. Клячаново. вуп. Мукачівська, буд. 125.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

ЄПРПОУ - 40166975. директор -  Бардовський Євгеній Миколайович, (097) 204-00-01 
______ Ьаг(іа\^лі'2009(аІ2таі/. c o m ________________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти; 

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електроіпсої пощти;

___________________ Київська обл. та м. Київ ______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання під вище і ю ї небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», 1 рік, 
договір М} 673504747.18 від 24.10.2018 р._________________ ________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ 21.08.2018
(дата проведення аудиту)

Я,_____________________ Бардовський Євгеній Миколайович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таїсих робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковаїпія 
]]ідвищеної небезпеки:

1 ■ Експлуатація технологічних транспортних засобів fn. 5 додатку 7} ________________
(найменувантїя виду робіт

підвищеної небезпеки та 'або мащшг, механі'.імів.
Бульдозер Komatsu D65E-12. 2005 року випуску. Японія ________________________ __

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуроться (застосовуються) без отримання



ВІДПОВІДНОГО д о з в о л у ,  КІЛЬКІСТЬ р о о о ч и х  МІСЦЬ, у  т о м у  ЧИСЛІ т и х ,

на яких існує підвищений ризик виникнення чравм, будівель 
18 робочих місць, з них 16. на яких існує підвищений ризик виникнення травм

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
___________________на об'єктах замовника, в наявності два приміщення_____

(цехів, дільниць, структу'рних підрозділів)

Інші відомості наказом 16-ОП від 04.02.2019 у. техніка механіка Гаврилюка Олександра______
Михайловича, призначено відповідачьним за бетсчну експлуатаиію та справиш! технічний стан 
технологічних транспортних засобів, иавчениіі та мас діюче посвідчення перевірки знань з
питань охорони пуаиі.____ ____________ ___________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримаїпгям вимог законодаьства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;
на підприємстві створена та функціонує служба охорони пуаиі Організація роботи щодо

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення наичапіія та 
навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інтструкталсів здіуснюється відповідно 
до затвердженого наказом N9 5-011 від 14.09.2018 р. «Положення про лорядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке розроб.пено на основі типового з 
урахування.м специфіки підприємства. Проходження вступного та первинного інструктажів 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи. _______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної докумеїггації, засобів індивід^'альїюго захисту, 
Па всі види робіт підвищеної небезпеки т.д професії, які виконуються розроблені та затвердж’сиі 
інструкції з охорони праці. Прстівники залученні до таких повіт з ншт ознайомлені. Всі роботи 
виконуються ігіОио з проекта.хт. проектами виконання робіт- з якими ознайомлені всі робітники, 
ЯКІ виконують ці роботи. Працівники забезпечені спецодягом та всіма засобами індивідуального 
захисту від усіх небезпечних факторів. Проведення навчання відповідальних осіб та інших
працівників, перевірка знань та т&ввдспия всіх видів інструюшіжгв з охорони праиі
орг<>гшіізоваи(і згідно з~вішогами зш^тодавства України.

нормативну матеріально-гехнічпої бази навчально-методичного забезпечення)

( І ї і ц і \ і и т а  п р і зв и щ е )

20^^р,

Декларація зареєстрована у журналі обл іку  суб'єктів господарювання у територіальному 
ошані Держпраці  ̂ 2 0 ^  р. № ^

Примітки:
и  !.у /1 ]  ^ /3> /с

1. Ф в и ч н а  особа  - п ідпри гм ьць Бйоі'м п ідписом  н іД ае згоду на оброоку  персон альн и х  даних з м стою  ^абезпечемия виконання вимог 
П орядку видачі дозвол ів  н а  викопаїп ія  р о б і /п ід в и щ е н о ї  небезпеки т а  на експлуатіїцію  (застосування) маш ии, м еханіїм ів , 
устаткован ня п ідви щ ен о ї небезпеки. /

2. Рсс с ір а  НІЙ ний номер облікової картки (н ла'їн нка  податків не зазн ачається  ф ізичним и особам и, як і через свої релігійні 
ііерск-онаиня відм овляю ться від його приііня 'У ^' іа понідомили про це в ідповідном у о р іа н у  держ авн о ї податкової служби і маю гь 
відм ітку в н аси орп .

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ М 48 від 07.02.2018}


