
,Щодаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. j\Ъ а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця _:ТзОВ>Комбiнат ком)чнальних пiдприемств> З5701 м. Здобунiв
(для юридичноТ особи: найменування юридичноi особи,

PiBHeHcbKa обл. вул. 8-Березня 37. Код ЕДРПОУ 40490З0l . Директор Бабаit Лю.lмила
василiвна

мiсцезнаходясення. код згiдно з едрпоу. прiзвище. iм'я та по батьковi керiвника. HoMetэ телеdlону.
тел.036-52-2-25-15

для фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

КИм i кОли виданий, мiсце проrкивання, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноТ пошти;

но
мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiт (застосування)

машин, механiзмiв, устатковання пiдвиценоi небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв мотtливоi шкоди

(найменування страховоТ компанiТ,
Дqlовiр не }rкладався

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi --- не проводився.

Я, Бабак Л iBHa - директор ТзОВ нальних п

а саме :

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноТ особи

цiсто декларацiею пiдтвердlкую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам
законодаВства З питанЬ охоронИ працi та промиСловоТ безпекИ пiд чаС виконання таких робiт
ПiДВИЩеНОi НебеЗПекИ та/або експлуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеtlоi небезпеltи :

Пiдйомники для пiдiймання працiвникiв..

i IVEK
установкою тип}z NEW TUROSKY 2l / 2 / 7 (9) HGJIB

Марка гiдравлiчного пiдйомника ТК

Модель гiдравлiчного пiдйомника IV-дGР21

Виробник пiднiмального обладнання --Iталiя.

5Dз



Виробник автогiдропiдiмача у складеному виглядi - Украiна. PiK випуску --2020

Реестрацiйний номер ---06

Кiльttiсть робочих мiсць - 29 в тому числi-- б на яких icH)rc пiдвищений ризик винекнення травм.
База пiдприсмства - це орендованi примiщення а саме 4 - кабiнети в адмiнпримiщенi.
Загальною плоцею 71.15 кв. метра.Частина б}rдiвлi виробничого призначення площею iб0.03 м.кв.

якi використовуtоться , як 1. Побутовi примiщення для працiвникiв 2. Склад матерiалiв
.З, Склад iHcTp}rMeHT}, i оснастки . 4. Склад пок}rпних виробiв i комплектуючих. 5.Мiсце

стоянки транспортних засобiв.

Iншi вiдомостi -- 1. Створена служба охорони працi.. Наказом Jф14 вiд 10.06.2020року
ВИконУючиЙ обовязки iнженера з охорони працi положено на Кацебу Павла Васильовича
Знання Законодавчих aKTiB з охорони працi,надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiени
працi та електробезпеки . Посв. NЬ 3449-118\б-19 вiд 20.09.2019 року
Посвiдчення J\Ъ55-2-19 Роботи в електроустановках напругою до i вище 1000 В.

3..Наказом ЛЬ8 вiд 10.03.2020 року створено та затверджено постiйно дiюча комiсiя з перевiрrtи
знань з питань охорони працi.
Голова KoMicii-- директор Бабак Л.В. (Знання законодавчих aKTiB з охорони працi ,надання
ДОМеДИЧнОi допомоги потерпiлим ,гiгiени працi та електробезпеки посв.Jф 524-16\1-18 вiд
09.02.20118 року
ffопуск до роботи в електроустановках до 1000 В I V группа
Посв. NЬ 16- 1- 1 8 вiд 1 1 .01 .201 8 року.
Члени KoMiciT - Щаткун В.Б -: Головний iнженер
. Знання законодавчих aKTiB з охорони працi
,гiгiсни працi та електробезпеttи .

Посв. NЬ 75-3-20 вlд27.02.2020 р..

, надання домедичноi допомоги потерпiлим

Щопуск до роботи в електроустановках до 1000 В I V группа
Посв. NЬ 16-1-18 вiд 11.01.2018 року.
Правила роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями. Правила Qхорони працi пiл час виконання робiт на
висотi.
Посв. Jф 185-1 1-б\2-20 вiд29.02,2020 роке/
. Правила охорони працi на автотранспортi.. . Правила .охорони працi пiд час експлуатацii
HaBaHTaжyBa.riB.
Посв. N9 487З-34З-19 вiд 02.12.2019року.
Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiднiмальних KpaHiB , пiднiмальних пристроiв
i вiдповiдного обладнання..Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJ]ьних робir.мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках.
Посв. J\Ъ 4983-151-I9 вiд 05.12.2019 року
Кацеба П. В.-виконуtочий обовязки iHтceHepa з охорони працi

ЗнаннЯ законодаВчих aKTiB з охорони працi,надання домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiсни
працi та електробезпеки . Посв. Nь 3449- 1 1 8\б- 1 9 вiд 20.09.20 1 9 року
Посвiдчення J\Ъ55-2-19 Роботи в електроустановках напругою до i вище 1000 в.

2.

по навчання
працiвникiв. Наказ М11 вiд 25.04.2019 року.

5.. Наказом J\Ъ7 вiд 03.0З.2020року призначено вiдповiдальних:
нагляД за утриманням та безпечною експлуатацiею обладнання на Якимчук Д.М.

Посвiдчення Jф5 000- |51 -|9 вiд 05 . |2.2019 року.
--- вiдповiд€L[ьного за утримання обладнання у справному cTaHi на Щаткун В.Б.



Посвiдчення J\Ъ 4983-1 57-19 вiд 05.12.2019 року.
. -- вiдповiдального за безпечне проведення робiт на Мельничук С.г.

Посвiд.lgцня ЛЬ5003- 15]-1g вiд 05. |2.2О|9 року.
б, На пiдприемствi ведеться журнал облiку вантажопiднiмального обладнання.
7, Журнал технiчних обслуговувань i peMoHTiB в/п обладнання.
8. За автовишкою закрiплено машинiста :

1. Овсiюк В.А. Посвiдчення ЛЬ 1028 вiд 16.11.2О16року.
9,Розробrrено i затвердлсена а) < Iнструкiя з охорони

б)перелiк робiт, що виконуються за наряд- допуском

прац1 при експлуатацiI автопiдйомника.)). -
--. затверджено наказом Jф32 вiд 08.02.2019

16.11.2016 року..

року.

в) Графiк проведення ТО i ТР автовишок.

10. Машинiст:

1. Овсiюк В.А. Посвiдчення j\Ъ 1028 вiд

11ройшов Навчання i Перевiрку знань з охорони працi i к Iнструкцii Jф 10 з охорони працi збезпечного ведення робiт дпп ,u-r"icTiB пlдйоrйп]" (вишок).> Протокол перевiрки знань ЛЪ 7вiд 14.06.2020 porcy

1 1 "На ПiДПРИеМСrui : !J . 10.201 8 року заведено i ведуться Журнали реестрацiii iHcTyKTarrciB зпитань охорони працi. Журнал реестрацii iнструкцiй. журчr- 
""дuоi 

i"Ъrрупчiи.

12' На пiдпрИемствi з 02,01 ,2Оl9року розроблено, зареестровано i видано в пiдроздiлиiнструкцiТ по видам робiт i по професiям.

1З'НаКаЗОМ ЛЬ12, ВiД 05,04,2019 РОКУ ЗаТВерджено < Полотсення про порядок забезпеченняпроцiвникiв спецодягом i спецu.уrrп', та iншими ЗIЗ. Машинiсту автовишки видасться :КомбiнезОн на |2 мiСяцiв, Берет на 72Mic. ЧеревЙ 
"; 12 Mic. Рi*"*Цi ;о 1 мiс.Окуляри захистлti-ДО ЗНОСУ'ЖИЛеТ'На 12 Mic, На ЗОВНiШrri".роОоrах-у.rrпу,оодатково. куртка i штани утепленi на

засобам iндивiдуального захисту проводяться огляди та необхiднi випробування iззанесенням у вiдповiднi х(урнали.
14,ПiдприСмствО забезпече.1О норматив}Iо-правовими актами з питань охорони прuцi,ПРИ ВИКОНаННi РОбiТ ПiДВИЩеНОi НебеЗпеки-та/абi експлуатацii (застосування) таких мацIиI.I)механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небез.r"п" 

""oO*ior"* для виконання заявлених в {екларацiiробiт.

15.Наказом ЛЬ32 Bi
експлуатацiiавт""#j,'"';1?J'#Х,,-*ЪЗ:if;ffi[";,ж"_,iЁ;ffi:ffii;т##,пiдчас

К#*.,_'1,&

_07 грудня,_ 2020 року. ýЭ* о|," ..!.4 " _ТЗ!ffi,__ zoЦ,

ор ган i ffi;ffiTi jTj, *: .,, 
;: il il 

блi rcy 
"у 

о, u n,iýU,lB#o iЖ" #I,, { Ц,#{{Ж ",,



Пр"-lrк,il l. Фiзична особа - пiдприемець своiм пiдписом нада€ згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазнача€ться фiзичними особами, якi через
своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
дерrкавноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.

{fоdсtплок 8 в реDакцii Посплановu КМ М 48 Bid 07.02.2018}


