
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 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОГРЕС"______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

вул. Герцена № 55"Б. гл. Мукачево. Закарпатська облааь. Інд. 89600. ЄДРПОУ № 20456328, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

директор: Гарапко Сергій Юрійович, тел. +38(0501672-1157. e-mail: progres88@ukr.net,________
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 пощти;
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки - на об'єктах замовника згідно укладених Договорів

(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 Згідно Постанови КМУ N 1788 від
16.10.2002 р .'*Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування______

цивільної відповідальності суб'єктів господарювання ..." Страхування не проводиться, оскільки.
(найменування страхової компанії,

JOB "ПРОГРЕС" не є об'єктом півишеної безпеки___________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проволось________
(дата проведення аудиту)

Я. Гарапко Сергій Юрійович._______________________________________ ______ ______
(прізвище.ім'ятапобатькові кер івникаюридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтвердмсуго відповідність матеріально-технічної бази 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, устатковаї^ня 

, підвищеної небезпеки;
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.6 додатку 6 «Порядку видачі дозволів на

(найменування виду робіт
виконання робіт підвищеної небезпеки...», затвердженого Постановою КМУ в1д26.10.2011р.№1107

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
в редакції від 7 лютого 2018 р. N° 48)_______________________________________________________

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:progres88@ukr.net


<у»ькість робочих місць -  2. в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм -2 .
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

Роботи ВИКОНУЮ ТЬСЯ на об'єктах замовника згідно укладених Договорів.
на яких існує підвшцений ризик виникнення травм, будівель

J

/
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості в  ТОВ "ПРОГРЕС" наказами по п ід п р и є м с т в у  призначений; Відповідальний

(прЬвшце, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за безпечну організацію праці та безпечне виконання робіт на висоті -  директор підприємства 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Гарапко С.Ю .. який пройшов навчання та перевірку знань з к у р с у  «Охорона праці» в ТОВ 

наявністю служби охорони гфаці, інструкцій про проведення навчання та 
"Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів" (протокол від 25.01.2019 р.

Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
№502) В ТОВ "ПРОГРЕС" розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та 

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
видам робіт згідно "Положень про розробку інструкцій з охорони праці"________________________

Працівники забезпечені металевою розкладною драбиною висотою 2 метри, яка регулярно 
.статичному випробуванню.

С. Ю. Гарапко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
о р г^ і Держпраці 20 р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду н;

1 . . . " Г ' t

5робку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки.

\Г

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків н^азиачається фЬичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийнятіута повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


