
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ ^  
відповідності матеріально-технічноГоази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Комунальне підприємство «Мукачівське кар’єроуправління»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Закарпатська обл..Мукачівський р-н.с.Кленовець.вул.Гірнича.буд. 1
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 03327078. КВЕД: 08.11:08.12:23.70___________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_________________________Годя Юрій Омелянович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

__________тел. (095) 220-31-32,факс.(03131) 7-10-80, E-mail: karupr(a),ukr.net______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

кар’єр андезитів КП «Мукачівське кар’єроуправління» Північно-Західної ділянки Шелестівського 
родовища у Мукачіському районі Закарпатської області

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
___________________ ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія»_____________ _____ _

(найменування страхової компанії,

________ до 11.01.2019р.. серія 220/1 № 134/000/9 від 11.01.2018 р.________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Годя Юрій Омелянович-директор КП «Мукачівське кар’єроуправління» ,
(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 підвліценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Буровий верстат СБУ-100Г-35( рік виг.1990,зав.№ н/в,СРСР )для буріння свердловин під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, п.1 Додатку 7 до порядку видачі 
дозволів на виконання иробіт підвищеної небезпеки та на експлуатаиію(застосування) 
машин,механізмів,та устаткування підвищеної небезпеки.затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів Укрвїни від 26.10.2011 № 1107- 1 шт.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
2 робочих місця, з них на 2 існує підвищений ризик виникнення травм 
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділівУ адміністративно- побутові приміщення, приміщення котельні, споруди ДСК, будівля 
ремонтної майстерні, будівля електромайстерні;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 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:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:

На КП « Мукачівське кар’єроуправління» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за створення на підприємстві умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці ,а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав 
працівників у галузі охорони праці в цілому, директор підприємства Годя Ю.О. 

за безпечне виконання робіт , а саме:



г Відповідальний за стан охорони праці,промислової безпеки та функціонування системи 
управління охороною праці на підприємстві, головний інженер Кононюк І.С.

-  Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - 
енергетик Бейреш І.М,, наказ №75-В від 14.06.2017р.)

-  Відповідальний за технічний стан машин, механізмів та устаткування в.о.головного 
механіка Шкріба В .В .,наказ №5-В від 10.01,2018р);

-  Відповідальний за виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки під час проведення гірничих робіт при 
розробці родовищ корисних копалин відкритим способом,у т.ч. бурінні свердловин 
начальник кар’єру Шкріба В.В., наказ №74-В від 14.06. 2017р);

Наявність служби охорони праці: На підприємстві створена та функціонує служба з охорони
праці, наказом № 3-В від 30.01.2017 року переглянуті та затверджені положення про службу з 
охорону праці та положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № 13-В від 16.02. 2017 року;

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

На підприємстві наказом № 71-В від 14.06.2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань, з питань охорони праці у новому складі. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, 
та мають посвідчення про перевірку знань.

№
п\п

Прізвище та імя 
по батькові

Посада № протоколу, дата навчання з 
охорони праці, ПТЕЕ та ПБЕЕ

Місце проведення навчання

1 Годя
Юрій
Омелянович

Директор №15
від 27.01.2016р. ТОВ«Закарпатський 

навчальний центр підготовки 
та перепідготовки кадрів»

2 Кононюк
Ігор
Станіславович

Головний інженер №95
від 05.10.2016 р. 
№28
від 23.02.2017 р.

Київський міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації

3 Бейреш
Іван
Михайлович

Енергетик №5
від 15.02.2017 р. 
№6-1
від 06.06.2017 р.

Учбово-курсовий комбінат 
УЖКГ ЗО ДА

4 Шкріба
Володимир
Володимирович

Начальник ка’єру №505
Від 17.02.2017р.

ТОВ«Закарпатський 
навчальний центр підготовки 
та перепідготовки кадрів

На підприємстві наказом № 3-В від 30.01.2017 року затверджено та введено у дію положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені 
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено план - графік, згідно 
якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на буровий верстат СБУ-100Г-35;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:



лдівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
.ахисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 

_ до чинних нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення.

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

• і інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
,  < , нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  територіальному 
органі Держпраці У Ь 2018 р. № 0 9 ___________ •


