
Додаїик 8
'  ло ТТорядкл'

(в редаіщії иос іанови Кабіііеі>' Міністрів України 
від 7 лкїтого 2018 р, Л>? 4Й)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Фізична особа-підприемець Бак Марія Олександрівна 

паспорт ВР 246033, виданий Ужгородським РВУВС УкрзТри  ЗО. 05.200бр.

Україна Закарпатська область.Уж городський район сВ .Д о б ро и ь вул. Цвітна 42.

(дляюридичмоїособи:найменуваиня юридичної особи,міс це їідержаЕноїреестрації,

ЄДРПОУ 2814201385 КВЕД.02.20. 02.40.

код платник.* податків згідно а ЄДРПОУ, код вид^ дійльно сті ггідно з КВЕД, міси«; (адреса) винонйння робіт підвищеної небезпеки

Інформація про ніія'вність договору с'їрахування цивільної відповідальності перед 

іреііми особами стосовно відшкодування наслідив можливої шкоди

(найменувймня стракоеоТ компанії, строк цїі (.трагїовот полісу, номер і дата йото яидзчі)

Інформація їіро проведення добровкчьноїо аудиту охорони праці 03.05.2019.
(даіа іірОі5сдення ауіШ'і у)

Я. Вак Марія Олександрівна пІЕЮ лекларадією пілтверлжмо відповідність матешально- 
технічної б а :ш  та у м о в  праці вимог ам законодавства питань о х о р о н и  праці іг ід  ч а с  

виконання таких робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Гсхнологі^таі транспортні засоби: колісного трактора Г 150К. яипухк 1987р.Двиптг № б/н. 
номер шасі Гку:«)на. рамиЖаЗ 1154Ь свідоцтво серія АО №001214 віл 22.04,2019________

(прЬвише, ім'я іа  »0 (їіттькові ккрІЕника юридичної оиобн або фізичної особи - підіфи^мця)(найменування виду робіт підвишсноі нс(х;зпуки 
та/аПо машин, механізмів, устатковаїгаяпідвипкнпїиеііешеки, ттш або ма(жа{^а наявності), номер партії^ дата виготі^влснни, краТнй 
пикоджсння, які віікинуютьсл та/або експлуатуються (ізаігтосовуються) (ч:з отримання відповідного д(нволу, кількіс іь робо'ии нісць, у тону 
числі тих, ип ях»гх існуї  ̂ підвшп.сяпй ртеші вииикнения траіім, будівель і споруд (приміщень), виробничих оАЧетів (цехів, д^.^^ницh^
СТруЮІТМШХ підрозділів)

Інші ВІДОМОСТ.

/Іоку'менти що підтверджують навченість керівника, та відповідальних працівників з 
пи тань охорони праці, які пов’язані з виконанням робі т підвищеної небезпеки.

ФОП Бак М.О.-посвідчення про навчання іа перевірку знань з питань охорони праці 
№01154 Протокол №09 від 25.03.2019р. Розроблені положення які затверджепі наказом №2 від 
•"15.”05.2019р. а саме Положення про с л л ^ о у  з охорони прані. Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань ох(зрони гірапі».Положення про порядок 
проведення навчання по проірамі в с т у п н о г о  інс'гоутсгажу з питань охорони праці Положення 
про стажувашія робіт підвищеної небезпеїш Положетпія про медищіий огляд працівників. 
Штатнкй розклад. Розроблено посадові інструкції та інструкції які затверджені наказом №4 від 
“15.*ї)5.2019р. по всім видам робіт, які виконутоться на п і д п р и є м с т в і .  Відповідальним за 
ОХОРОНУ н'раці. Наказом №5 від 15.05.2019р. .назначена

Бак М.О.С'їворена комісія перевірки .знань з питань охорони прані працівників нака:і<ж 
№5 від 15.05.2019 р. Проведено навчішня двох працівників, які виконують лісозаіогівельні 
роботи. Посвідчення лісоруба шостого розряду №25432 від 30.08.2017р.Прототкол №21 П від



№26480 від 01.04.2019р.2о'93.20019р.- Лекк Р.О Посвідчення лісоруба шостого розряду 
у  ' Гірототкол №6 від 01.04.20019р.- Каллан С.Й.

Проведено технічний огляд 12.04.2019р. колісного трактора Т 150К. Випуск 1987р.Двигун 
№ б/н. Номер діасі (кузова, рамиЖ2311541. місце стоянки с.В.Визниця вул..Миру буд.76 
Мукачівського району Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, 
дотримуюіься терміни проведення навчання по перевірці знань з питань охорони праці ч 
працівниками; дотримуються терміни проведення інструктажів; наявна експлуатаційна 
документація на все обладнання; працівники забезпечені засобами індивідуального захисту

і мривиїїіе, іу'я та по батькові осіб, які відіїпвідають л  дотриманням вимог таконодавсіиа з питань охорони праці та промислоноі безпеки, 
иляиіис ію служби охорони прш», інсфукшй про проведення навчання та іа дотриманням вимог :5пконодавс гаа і питань охорони пращ та 
гіромнс іопоі охорони праці, іііструкній про проведення навчання т  інсіруктажу :і питань охорони (ірані,
експлуаіаціиної л й (л ^ 6 [д а із Ц :^ « їв ^ д и в ш ^  здхисту нормативпо-іірапової та міперіально-технічіюГ бази навчально-методичною
іабсіпечінняі

БакМ .О.-
(дяіціали та  п р ізвищ е)

2019 р.

Прнмії'ки;
1 Фі:5ична окоба - підприємець своїм підписом надаг згоду иа обробку персонініьних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання рооіт підвищеної небезпеки та на експл\'атацію (застосування) маїїіип, мсхапимш. 
ус ч атковання підвищеної небезпеки

2 Рсгстраціііпин номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які черся свої релігійні переконання 
відмовляюіься від його ирийняітя та (ювідомили про це відпонідігому органу державної подаїковоі смужби і маїоіь мідмпку н 
паспорті

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці о^'______  20/■9 р. № _________

2019 р.

У /
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