
Л одаток  8 
до Порядку

{в редакції постанови  К абінету М іністр ів  України 
від 7 лю того  201 8  р. №  48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

_______Відомості про роботодавця: МІсяйло Михайло Степанович, БО 672346, Чогіським ВМ________
(для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коди виданий. лгісг(е

Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області 3 1 липня 2000 року, місто Ужгород,
прожшаиня, реєстраційний номер об/іікової картки татиика податків, номер телефону, телефаксу, адреса)

вул. Черешнева 202365212651. 050-603-01-33.____________________________________________________
електронної поиіти)

Ужгородський район, село Баранинці, вулиця Енергетиків 18.
(місие виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмі«, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудигу з охорони праці

Не проводився 
(дата проведення аі’дшіу)

Я, МІсяйло Михайло Степанович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємгрі)

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

1. Зварювальні роботи (кількість робочих місць -  1)_____________________________________________
^найменування виду робіт

2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,__________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

отруйним, вибухонебезпечним та інертним і азом (кількісгь робочих місць -  І)________________________
устаткування підвищеної небезпеки тип або марка (за наявності)

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) бе'і отримання

відповідгого дозвіпу, кількість робочих місць, у  тому числі тих,

на яких існує підвищений р’ зик виникнення траам, будівель



і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ відомості: Відповідаїіьна особа за дотримання вимог -іаконодавства і питань охорони

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
праці іа промислової безпеки -М ісяйло Михайло Степанович, пройшов навчання та перевірку знань

за дотриманням вш-іаг законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
З питань охорони праці в Закарпатському навчальному ценірі підготовки і перепідготовки кадрів

наявністю служби охорони праці, інструкцій про приведення навчання та
(посвідчення №12407-ОП, протокол 26-ОП від 17,02,17р.) та пройшов навчання і перевірку знань

інструктажу з питань охорони праці, експяуатаі(ійної документації, засобів індивідуального захисту. 
нормативно-правових актів з охорони праці «Правила безпеки систем газопостачання» (посвідчення 

нормативно-правової та матеріально-технічної бат  навчачьно-методтного забезпечення)
№ 562-17, протокол № 46 від 16.03,17р,),

На підставі С'і . 15 ЗУ «Про охорону праці» від 14. і 0.92р. № 2694-ХІІ (зі змінами) га у зв’язку з

незначною кількістю найманих працівників служба охорони праці на підприємстві не створювалась.

Виконання завдань та функцій служби охорони праці (в т.ч. проведення вступного інструкта^ку та

інструктажів на робочих місцях) покладаються на фізичну -  особу підприємця Місяй.чо М.С.

У відповідності до Положення про розробку інстізукцій з охорони праці затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці 29.01.98 № 9 складено та затверджено перелік інструкцій з охорони праці

(далі - Перелік). На підставі Переліку розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці при

виконанні робії певного виду або за иевною професією на всіх робочих місцях. Інструкції з охорони

праці зареєстровані в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці. Примірники інструкцій з

охорони праці видаються працівникам під час проведення первинного інструктажу._________________

На виконання вимог'Гипового Положення про іюрядок проведення навчання і перевірки знань

з ііиіа/іь охорони праці затвердженого наказом Державної о комі ісіу України з нагляду за охороною

праці 26.01.2005 № 15 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в кількості трьох

осіб, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в Закарпатському______________

навчальному цен ф і підготовки і іюрепідготовки кадрів га мають відповідні посвідчення.
«

Працівники підприємс;і.'ва:^забезпсчені засобами індивідуального захисту та спецодягом.______

І^п іЛп ис)   ̂V. ' , ( і н ш іал и І а пр і в и ще)

20^  ій  '-З
Декларація зареєстрована у журналі оШІ«-у су<?єі<^ів^.д'о6подарювання у територіальному 

орі ані Дєржпраці ^ '3 ______ 2 0/£  р. № І


