
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ ^ ' 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
ТОВ’Т  АЗ-ДАР ПЛЮС“

(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, місце її держ авної реєстрації,
м.Ужгород, вул.Щедріна37/17кв.21, ЄДРПОУ 40431948, КВЕД 43.22________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 
_________________________Щербак Костянтин Володимирович_________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

________ Закарпатська область,
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Щербак Костянтин Володимирович________________________________________і
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Ремонтні,монтажні, будівельні та інші роботи, іцо виконуються на висоті понад 1,3 метра,крім 
робіт верхолазних скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше більше над над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвисних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

(найменування виду робіт, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик )
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів).2чол.________________________________ ' __________________________________
(виникнення гравм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів). 
Інші відомості:



Тїїербак Костянтин Володимирович відповідальний за охорону праці. наказом№2 від 
“25.”05. 2017р. Служба охорони праці відсутня, розроблено інструкції та затверджено наказом №2 
від “22.”04.2016р. по дозволу №399.17.21 від 22.06.2016 р. наказом№15, від„25”05.2017 р. по 
дозволу№324.17.21 від 22.06.2016 р Створена комісія перевірки знань з питань охорони праці 
працівників наказом №2 від “25.”05. 2017 р. Проведено навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці піл час виконання робіт чистильника димоходів.топок та лежаків 2-чол. 25.10.2017р. 
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно положення
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань хорони праці та промислової 
безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Документи що підтверджують навченість керівника, та відповідальних працівників з питань 
охорони праці, які пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки:
-посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
Тїїербак К.В №20079. протокол №29 від 27.05.2016р.

-посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці під час виконання робіт на 
висоті Сливчук Г.В. №0415-12. протокол №027 від 16.12.2012р.

-посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці під час виконання робіт
чистильника димоходів.топок та лежаків Кокіш-Мельник М.Г.№20145 протокол №20 П від 
28.03.2016р.

-посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці під час виконання робіт 
чистильника димоходів.топок та лежаків Олашин С.С.№20144 протокол №20 П від 
28.03.2016р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань хорони праці та 
промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

Наявні інструкції по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та експлуатацію машин. 
механізмів, обладнання, що експлуатацється на підприємтсві; дотримуються терміни проведення 
навчання по перевірці знань з питань охорони праці з працівниками: дотримуються терміни 
проведення інструктажіі; наявна експлуатаційна документація на все обладнання: працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту навчання та інструктажу з питань охорони праці, по 
всім видам робіт, які виконуються на підприємстві.

(експлуатаційної документації,/засобів індивідуального захисту ( нормативно-правової
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Щербак К.В 
(ініціали та прізвище)

М ГІ

<Іг‘ - у_______ 2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання управліня Держпраці
Я Ь  \ лхкс  ь-ї'-і/сі- 2017 р. ^  £____

Примітка. Ф ізична особа - підприємець проставляє печатку в 
разі її наявності.


