
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ І
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ТОВ «Сількомбуд»
(для юридичної особи: найменування*

90300, Закарпатська обл.., м.Виноградів, вул..І.Франка, 92_______
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

___ ____  код ЄДРПОУ 22070461 КВЕД 42.21 _______
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_______________________Кейс Гейза Гейзович________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

_____________тел.-(факс) 03143-27068, skbv0meta.ua________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________Закарпатська область________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії.
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строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, _________Кейс Гейза Гейзович_____________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної 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,

(найменування виду робіт

що виконуються на висоті понад 1,3метра, крім робіт верхолазних та 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

скелелаз них, що виконуються на висоті 5метрів і більше над поверх- 
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

нею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що викону- 
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

ються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підій- 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

мачів та будівельних підйомників._________________________________
відповідного дозволу, 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)

Інші відомості Густа Михайло Іванович відповідальний за охорону
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

праці наказом №05 від 20.01.2017р._____________________________
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

Служба охорони праці діє і представляє ії інженер з охорони праці. 
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

Розроблені інструкції та затверджено Наказом №6 від 20.01.2017р. 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

По всім видам робіт які виконуються на підприємстві. Проведено нав- 
навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Чання З чол., створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Праці Наказом №7 від 20.01.2017р. Працівники підприємства забезпечені 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

засобами індивідуального захисту та спецодягом. Документи, що підтверд- 
навчально-методичного забезпечення)
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жують проходження навчання керівника, ІТП 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
директора підприємства Кейс Г.Г. №І255-0П протокол №262-ОП від______
16.12.2015р.
- Посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
заступника директора підприємства Кіш В.П. №І254-0П протокол №262-ОП
від 16.12.2015р.
- Посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці
головного інженера Густи М.І. №1253-0П протокол №262-ОП від______
16.12.2015р.
- Посвідчення про навчання та перевірку знань нормативно-правових 
Актів з охорони праці під час виконання робіт на висоті головного 
інженера Густи М.І. №2433-16 протокол №240 від 09.12.2016р.
- Посвідчення відповідальної особи за безпечну експлуатацію газових 
господарств промислових об'єктів №087 ПРОТОКОЛ №10 ВІД 21.01.2017Р.
- Посвідчення про перевірку знань «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» головного інженера Густи М.І. №17/045 
протокол №б-Н-ЕТ від 17.02.2017р.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці «Правил 
беспечної експлуатації електроустановок споживачів»
(НПА ОП 40.1-1.21-98) головного інженера Густи М.І. протокол 
№5-Н-Е8 від 17.02.2017р.

Кейс Г.Г.
(ініціали та прізвище)

М.П.

2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду

АаАіЖІ________________________  N С //

І
Л.

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в 
разі її наявності.
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