
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 ЛЮТ010 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «ГАРАНТБУД»________ ______ __________
(для ю ридичної особи: иаймеіі>'вания ю ридичної особи,

880}5, Закарпатська обл.. м. Ужгород, вул. Боголюльия. буд. 21, кімната 8,10_______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРГЮУ - 01514698. директор -  Длуський Олег Леонідович, (067) 232-32-26.__________
_____ НІ 2165 1 сот_________________________________________________________________

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 платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________ ______________________ Київська обл. та м. Київ ____ __________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або екенлуаіац ії (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», І рік, 
договір №  873505078.19 від 07.03.2019 р . _____________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився______
(лата проведення аудиту)

Я,___________ Д.^уський Олег Леонідович____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ціі'ю декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
■законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час викоиаиия тіисих робіт 
иідБищеиої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;

/. Екстуатаиія і ремонт водозабірних споруд (п.З додатку 6):______ _______________ _
(наймеїіуваїнія виду робіт

2. Продавлювання туие.шиа коистуукиігі під будинками, спорудами, магістралями і
аодоймища.ми. крім земляних робіт, ідо вгтліуіоться на г.іибині понад 2 метри або в зоні 
і)о:?ташуван}ія піоземиих комунікацій чи під водою (п.4 додатку 6): ___________________

підвищеної небезпеки тау'або машин, механізмів,
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6); ___________________

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



4. І’одоти в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.
іешк/іутому просторі (ємностях, болтах, топках, трубопроводах ґп.8 додатку б): __________

номер партії, дата виготовлевіяя, країна походження, які

5. Земляні роботи, що виконуються па гяибіші понад 2 метри або в юні розташування підземних
комунікаиіи чи під водою (п.9 додатку 6): 6. Роботи верхолазні та скелелазні (п,14 додатку 6); 
л Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В_ (п. 16 додатку б): 8. Зварювальні 
роботи (п.19 додатку 6 } _______________________________________________________ _____

виконуються та/або експлуатуються (іастосовую ться) без отримання
_________________63 робочих місия, з них 31. на яких існує підвищений ризик вуникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому мислі тих,
______ ____________________________//а об'єктах замовників ______________________

на яких існує підвищенні! ризик виник!4ення травм, будівель
в наявності два приміщення_______________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структл'рних підрозділів)

Інші відомості відповідальні за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праиі та 
промислової безпеки директор Длуський О.Л., головний інзіеенер Ярин В.І., інженер з ОП Баранов
А. В,_________________ __ ______________________ ____________________________________________ _
(гірі;шищс, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням иимог законодавства з питань охорони праці та 
нро.мислоаої безпеки;
на підприємстві створена та функціонує служба охорони праиі. Організаиія роботи щодо

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
навчиння, перевірки знань з охорони праці та проведення інтструктажів здійснюється відповідно 
до затверд,женого наказом М  3-ОП від і 4.09.20і 8 р. «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблено на основі типового з 
ура.хуванням 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 документації, засобів індивідуального захисту, 
На всі види робіт підвищеної небезпеки та професії, які виконуються розроблені та заі)іверд.ж:ені 
інструкції J охорони праиі. Праиівники залученні до таких робіт з ними ознайо.млені. Всі роботи 
виконуються згідно з проектами, проекталіи виконання робіт з якими ознайомлені всі робітники,
які виконують ці р оботи, Праиівники забезпечені спецодягом та всіма засобами_ішпівіоуального
захисту від усіх _ небетечнщ- факторів. Проведення навчання відповідальних осіб та інших 
працівників, перевірка знань та проведення всіх видів іпструкталсів з охорони праиі 
організовано згідно з вішогшіи^ законодавства. України.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/(ін іц іали  та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у тери;^6ріальному 
^  органі Держпраці -?.Г 20^^ р. № ^ ^_________________.

П ри у іїхи : І . Ф ізична ж о б и  - п ідприєм ець своїм підписом ііадас -ігоду на обробку персональних даних з .м е іо к ^б б 'З п еч ен н я  виконання в П м г
П орядку видачі до'^воліп на  виконання роб іт  підниіиеноі небезпеки тії на експлуат;іцію  (зііетооування) м а ш т і, ме\аііі:ім іі!, 
уі;татковання п ідви щ еної небезпеки.

, , (

2 Реєстраційний ном ер обліково ї кар іхи  іиіагника подаггків не зазначається ф ізи ч н и м и /б с^б ам и , які через сво ї релігіПні 
переконання в ідм овляю  і'ь ся від ііого прийняття та повідомили про це відповіли о му органу яі:р)^анної п одаїково ї служби і м аю іь 
иідмі г ку в ііаснор'гі.  ̂ /

)Додаток Н в редакції Постанови КМ Хі 48 від 07.02.2018} ^


