
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони ираці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатська механЬована компанія»
(для юридичної особи: найменування юриднчіюї особи,

----------------- 89431 Закарпатська обл.. Ужгородський р-и. с.Малі Селменці 26
місце її державної ресстрації,

код ЄДРПОУ 42123514. КВЕД: 09.90.___________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_________________________ Горват Василь Васильович_______________________
прізвище, ім’я ш не батькові керівника;

д.ія фізичної особи —  підирисмци: 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 плагника податків та повідомили про це відповідіпій орган державної 
{■■■ .. .......................іюдаггковоїслужби і мають відмітку в паспорті);  ̂ ___

тел. (068) 637-28-94 E-mail: kalvsin.a(a).meîa.iia
номер телефону, телефаксу, адреса елек^фонної пошти;

________________ м. Вільногірськ. Дніпропетровської обл.. вул. Степна, буд. 1
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (заеіосування) машин, 

механізмів, уетаковання підвищеної небезнекн)

Іифдрмаф нрв имёнкть ддшзру дтрщзмпя цибільпдї зідішідшндгті трёд трттш
особами стосовію відшкодування наслідків можливої шкоди | і

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, іюмер і дага його видачі)

Я. Горват Василь Васильович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —  підприємця) і

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: '

Маркшейдерські роботи
(найменування внд\' робіт підвпшепої небезпеки та/або машіііі, механізмів, устаткування

Кількість робочих місиь. в  тому числі па яких іс н у є  підвищений ризик випикнеїтя травм: 
10 робочих місць, з них на 1 існує підвищений ризик виникнення травм

.Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (иехів. дільнииь. структурних : 

підроздків): адміністративно- технічний корпус; І :
підвищеної небезпеки. їх марка, номер ііаріії. дата виюіовлення. країна похолл;сння. які 

ВИКОНУЮТЬСЯ та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного д о з в о л у ,  кількість 
робочих місць, в тому числі тих, па яких ІСІІУС підвишеніи'і ризик виникнення травм, будівель і 

сіюруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

. І- .



Ін ш і відомості: , с - , 'ч
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 ̂Ш 'я т а 'n̂ ö'батькові осіб відповідальних за'дотрішант'вгшог закоі(ддавЬш §^Ш т Ш ьІ^̂̂^ТІуіШіш'е,
OXOVOHU прані та промислової безпеки:

На ТОВ «Закарпатська механізована компанія» наказами по підприємству призначені: 
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Г орват В.В. 

за безпечне виконання робіт по дільницям, а caN-ie:
-  Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -  гірник 

. к4г;-,гіДонецьМ.М. і,‘наказ№21 від 16.06.2018р.)
-  'Відповідальний за технічний стан обладнання головний інженер Мигаліско Ю.І.., наказ ' ■

'№3'8 від 18.06:2018р;
-  Відповідальний за безпечне виконання маркшейдерських робіт маркшейдер Лукашейко 

І.П., наказ №36 від 18.09 2018р.

Наявність служби охоуоии пуаиі: На підприємстві наказом № 5 від 02.06.2018 року
створена служба з охорони праці, наказом № 6 від 02.06.2018 року затверджено положення про 
службу та наказом № 7 від 03.07.2018 року затверджено положення про систему упрайління1;^.%% ■::& 
охоропою прані на підприємстві.

ІлсЬопмаиія про іиструкиії з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № 41 від 19 липня 2018 року.

Іпформаиія ПРО проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:
•і • •

На підприємстві наказом №і 39 від 19.07.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по охороні праці, електробезпеці, падання першої медичної допомоги, та мають ' ‘ 
посвідчення про перевірку знань.

№ Прїзоище та імя Посада
п\п по батькові

-І-' І  *і і \ ■
■ ■ - \

\ Горват Василь Директор
Васильович

J4 посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№153-18-05 
Від І5.06.2018р.

Xö посвідчення, дата
навчання з охорони 
праці,електробезпека,П 
ТЕЕсп,ПБЕЕсп

МІЄЦ8 Пр088ДЄНШІ
навчання

. ' ' .'!• -■ -''V •

ПЗ «Центр 
професійної 
освіти і навчання

2 Федорів Микола Інженер з охорони №153-18-07
Миколайович праці Від 15.06.2018р.

І.'.:
!

З Мигаліско Юрій 
Іржийович

Головний інженер №153-18-06
Від 15.06.2018р.

№129-18-02 
від 08.07.2018

IV

№129-18-01 
від 08.07.2018

V

ПЗ «Центр 
професійної
освіти 1ги 1 навчання :ь."

ПЗ «Центр 
професійної 
освіти і навчання

На підприємстві наказом № 10 від 05.07.2018 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, наказом №10 від 05.07.2018 року, 
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 докумептаиія: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям;



Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, 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.

І : і

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питаиг, охорони праці 
та промислової бсгіпски, наявність служби охорони праиі, інструкцій, інформаїиї про проведення наич»іиія та

інструктажу з пи тань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального зачисіу, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище) і !

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів господарювання у  територіальному 
органі Держпраці _

Приліітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності. '—
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