
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 
і /  праці
■І

Відомості про роботодавця ТОВ «Спецзахистбуд» 88000 Закарпатська обл. м. Ужгород
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

вул. Гагаріна. ЗО. ЄЛРПОУ 36254756, КВЕД 45.33.2. 45.31.0. 74.20.1; директор Ісак М.Ю.
місцезнаходження, код згідно з ЄДГПОУ, прізвище, ім'я та ію батькові керівника, номер телефону,
_________________________т/ф: (0312) 61-42-17, gik.2008@,ükr.net____________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізич. особи - пілприсміія: 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 поиїти; 
аіпеса BHKOnaHtLH робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів підвищеної небезпеки -  

місце виконаЕіня робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
на І ериторіях замовників згідно заключених договорів на роботи, відповідно до видів діяльності Товариства

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особіши стосовно відпікодування наслідків можливої іикоди___________ _____________________

(найменування страхової компанії,

(дата проведення аудиту)

стр»)к дії сірахового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я .______________ Ісак М ихайло Ю рійович_____________________________________
(прізвище, ім'я га по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

пі?:іо декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвииіеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковаппя 
підвищеної небезпеки: 

Роботи, що виконуються на висо ті понад 1.3 метра. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та
(найменування виду робіт

інпіих ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом._______
підвищеної небезпеки га/або машин, механізмів,

Зварювальні роботи______________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються таУабо експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існус підвищений ризик виникнения травм, будівель

і споруд (приміїнень), виробничих об'єктів

(цехів, ді;!ьииць, сгруктурних підрозділів)



Інші відомості Призначена відповідальна особа за ведення робіт на висоті наказ №03 від 
іше, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

л2018 p.. наказом №03 від 10.11.2008 р. затверджене «Положення про службу охорони праці», з 
>ііь охорони праці та ітромислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

лазом №04 від 06.03.2012 р. затверджені ін с т р у к ц і ї  по безпечному веденню робіт на висоті №ТІ-9 і
.структажу і питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

іидані відповідним особам, що зафіксовано в Журналі обліку видачі інструкцій з ОП на ТОВ згідно 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

' п.5.3 «Положення про розробку інструкцій з ОП» затверджене наказом по ТОВ №12 від 05.12.2008 р„ 
Відповідальна особа Ісак М.Ю. пройшов навчання в ТОВ «УКК» протокол №9 від 25.03.2019 p.. 
посвідчення ПРО навчання та перевірку знань з питань охорони праці №01159. Свида Ю.Ю. 
посвідчення ПРО навчання та перевірку знань з питань охорони праці №01160: в КУ «НКК» 
Закарпатської ОР пройшли переатестаїїіго електромонтер зРтаОЕУ Поринень Ї.І.- Протокол №І5П від 
26.03.2019 п.. монтажник СТСтаУ Касаш Л.Л. -  Протокол №23П від 27.03.2019 р. Електрогазозварник 
Чакань З.С. пройшов навча^шя в УКК УЖКГ ЗОДЛ посвідчення №05936 та щорічну перевірку знань - 
Протокол №1 від 05.02.2019 р. Виконавці робіт на висоті Поринепь І.І. пройшов переатестацію в КУ 
« 1  IKK» Закарпатської ОР - Протокол №15П від 26.03.2019 p.. Чакань З.С. пройшов навчання в УКК 
УЖКГ ЗОЛА посвідчення №06022 та щорічну перевірку знань - Протокол №1 від 05.02.2019 р. 
Відповідальним за о х о р о н у  праці призначений Ісак М.Ю. наказом №03 від 02.02.2017 р. Штатний 
розпис. Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників наказом №02 від 
24.01.2017 р. щоквартальні інструктажі з питань ОП проводяться в журналі реєстрації інструктажів з 
питань ОП на робочому місці відповідно до п.6.10 «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питаїїь ОП на ТОВ затвердженого наказом №4 від 10.11.2008 р. Працівники 
забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими 313 згідно Норм, розроблених на підставі Типових 
норм видачі спецодягу, спепвзуїтя та інших 313 та «Положення про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313» затверджене наказом №13 від 08.12.2008 p.. Додаткових норм 
видачі 313. згідрю розділу VII п.7.1 вищезгаданого «Положення» та згідно Протоколів засідання 
загальних зборів ТОВ

(ініціали та прізвище)

квітня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Дсржпраціс^. 20/^ р. № ^

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм п і^ и с о ^  надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видаді’'дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механіш |в, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Рссстраційний номер облікової картки шізд4ика податків не зазначаються фізичними особами, які через * 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державЕЮЇ подаї'кової служби і мають відмітку в паспорті.".


