Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48) і

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази в и м о г а м законодавства з п и т а н ь охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Вторметсервіс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
45000,м.Ковель,Волинська обл.., вул.. Ватутіна 20
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Є Д Р П О У 35087808.Ушахін Артур Владиславович
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.
ким 1 коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
тел. 0332 280 933
УШгтеі2009@£таі1.сот
податків, номер телефону, телефаксу, адреса е.тектронної пошти;
М.Львів, вул.. Ґрунтова, 5
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та-'або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди
Н е вимагається згідно з чинним законодавством України
найменування страхової компанії
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився
(дата проведення аудиту)
Я,

Ушахін

Артур
Владиславович
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль,роботи,що виконуються на висоті понад
1,3 метра та зберігання балонів,контейнерів,цистерн та інших ємностей із стисненим ,зрідженим
отруйним,вибухонебезпечним та інертним газом. (п.Іп.6 .18 додаток 6 до « Порядку видачі дозволів
на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин.механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки» Постанова К М У № 1107 від 26.10.2011р. із змінами від
07.02.2018р. П К М У № 48).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДВРЖПРАЦІ
УД^ШігІ»1Я^БЛАДТ
Вх. №

4 робочих місць, з них на З існує підвищений ризик
(найменування виду робіт
травматизму

виникнення

виробничого

підвищеної небезпеки та / або машин.механізмів
устаткування підвищеної небезпеки.тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місщ>, у тому числі тих.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
1 будівля - склад для сортування відходів металобрухту.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
1. Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки
директор п / п «Вторметсервіс» Ушахін Артур Владиславович.
Відповідальний за
справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском та відповідальний за експлуатацію
(застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки призначений нач. дільниці
Ш н я к Андрій Васильович,який пройшов навчання і отримав відповідні посвідчення.
2.На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці,члени комісії
п р о й ш л и відповідну підготовку. Комісія з перевірки знань проводить перевірку знань працівників
підприємства з питань охорони праці та промислової санітарії. Керівниками структурних
підрозділів проводяться інструктажі з охорони раці.
3. Н а підприємстві є в наявності необхідні нормативно-правові акти.а також розроблені необхідні
положення та інструкції з питань охорони праці та промислової безпеки.
4.Вся експлуата4ційна документація в наявності.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база - укомплектована.
Навчально-методичне забезпечення-згідно вимог чинного законодавства.
(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ушахін А.В.
(ініціали та прізвище)
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