
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна 1 
Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Товариство з додатковою відповідальністю «СКБ Електронмаш» 
58018, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Головна, 265 Б, 
код згідно ЄДРПОУ 22847240. _ _ 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Мамут Наум Ілліч 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

(0372) 765-43, §раи@сЬе1та8Ь.сот.иа 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: За місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта м. Чернівці, вул.Головна, 265Б 

(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

договір не вимагається 

(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу, 

номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, Мамут Наум Ілліч 
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки: 
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м. (п.З додатку 2 Порядку), 
2. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок (п.17 додатку 2 Порядку), 
3. Верхолазні роботи (п.18 додатку 2 Порядку), 
4. Зварювальні роботи, паяльні, газополум'яні із застосуванням відкритого вогню (п.19 

додатку 2 Порядку), 
5. Обслуговування верстатів з обробки металів (п.20 додатку 2 Порядку). 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

1.Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1,2 пункту 2 Технічного 
регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. №62, що 
не зазначені у групі А (п.1 група Б) : 
- верстат токарний 1А6І6, рік випуску 1979, виробник СРСР; 
- верстат фрезерний 676П, рік випуску 1974-1980, виробник СРСР - 4 одиниці; 
- верстат заточний , рік випуску 1980, виробник СРСР; 
- верстат різьбонарізний ЕД108Р, рік випуску 1989, виробник СРСР; 
- верстат настольно - свердлувальний , рік випуску 1976 , виробник СРСР; 
- верстат листозгинальний Н265, рік випуску 1985, виробник СРСР; 
- ножиці кутові Н266, рік випуску 1985, виробник СРСР; 
- ножиці пазові рік випуску 1985, виробник СРСР; 
- ножиці відрізні Н210, рік випуску 1985, виробник СРСР; 
- машина пакувальна ТР501, рік випуску 2007, виробник Тайвань; 
- електропіч ЕМ8, рік випуску 1991, 1992, виробник Китай -2 одиниці; 
- машина (лінія) для автоматизованого монтажу електрокомпонентів К.81, рік випуску 2017, 
виробник Японія, автоматичний принтер трафаретного друку КАУО 450К., піч конвекційна 
оплавлення припою КАУО КР 8845; 
- роторний подрібнювач пластмас ТЛ-П42, рік випуску 2007, виробник Україна. 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

2. Ковальсько-пресове устатковання (п.2 група Б): 
- термопластавтомат ДЕ3330Ф1, рік випуску 1992, виробник Україна - 2 одиниці; 
- термопластавтомат СДО-150, рік випуску 2008, виробник Китай; 
- термопластавтомат Реггошаїік, рік випуску 1983-1985, виробник Німеччина - 3 одиниці; 
- прес кривошипний КД 10 т . , виробник СРСР; 
- прес кривошипний КД 25 т., виробник СРСР; 
- прес кривошипний КД 2124, рік випуску 1978, виробник СРСР. 

З.Технологічний транспортний засіб (п.6 група Б): 
- навантажувач РБ25Т11, рік випуску 1995, виробник Японія. 

- візок транспортний ІШУІ ВР 250, 2,5 т., виробник Китай, 
- підйомник гідравлічний, в/п 2т. виробник Китай. 

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

4.Інші машини , машини , механізми, що не увійшли до групи А та до яких виробником, 
встановлені вимоги, щодо проведення технічного огляду, випробування та або 
експертного обстеження (технічне діагностування) (п.8 групи Б) : 
- машина точкового контактного зварювання МТ-501, виробник Україна, 
- зварювальний апарат ВБ- 306, виробник Китай, 
- зварювальний з-фазний трансформатор, виробник СРСР. 



/ 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров'я виробничих факторів: 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», наказом №30 від 
11.10.2021 р. створена комісія для проведення аудиту охорони праці по підприємству та 
рішення комісії №1 від 05.11.2021 р., прийнято рішення про спроможність виконання 
зазначених вище робіт і обладнання підвищеної небезпеки, затверджене мною. 

" (номер наказу про проведення аудиту, 

номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону пращ під час 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

«11» листопада 2021 року. 
(підпис) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

« / X » / ґ 202 ^ року № / Дата 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки платника по. 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це в і ^ 
\ ̂  
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/УПРАВЛІННЯХ,^ 
:ів 0 Ш Ш Ш Фпйнними особами, які через свої реліпйні переконання 
ноі^^тролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 
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