
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця 

__________________ ТОВ “ КОТНАР-М” . 90260 с . М у ж іс в о

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,

вул.Ракоці Ференца II. 274/А код ЄДРПОУ 36210111 . код за КВГЛ-20ІП - П.П2.
11.01 .11.07, 46.34. 46.90

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Вячеслав Олексидрович Гладун__________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця:

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 платника податків
та повідомили

про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел. № 03141 4 34 ЗО________________________________________________________

с. Мужієво вул. Ракоці Ференца1І.274/А, Берегівського району, Закарпатської обл.
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 щкоди

Страхова компанія ” Арсенал Страхування ” договір добровільного страхування
майна № 0016428 ____________________________________________ ___________

(найменування страхової компанії, 
з_____ И червня 2018р . по 10 червня 2019р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

______________________ Я. Гладун Вячеслав Олександрович._____________________
(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 підвищеної



/

небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;
Експлуатація, технологічного транспорту

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, "іх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу.
Автонавантажувач марка CPQD20 рік випуск 2007 завод - виготовлювач ATMHUI HEU 
МА CFTNER1 IMP. AND EXP Co LTD Двигун № H-20 K61389Y ,3ae. № 23020C0915R6 
Шасі (рама) №23020C0915, Паспорт (формуляр) № 07. 001894 , привласнений державний 
номерний знак: ТІ 125 ЗА

Автонавантажувач марка CPQD20 , рік випуск 2007 , завод - виготовлювач ANHUI 
HEU МА CHNERT IMP. AND EXP Co LTD , Двигун № H-20 K61373Y ,3ав. № 
23020C0916R6 Шасі (рама) №23020С0916, Паспорт (формуляр) № 07. 001893 ,
привласнений державний номерний знак; ТІ 124 ЗА

Автонавантажувач марка CPCD 35 WSI , рік випуск 2007 ,завод - виготовлювач 
ANHU1HELI CO. LTD , Двигун №  С240 № 310777 зав. № 01035D5415 шасі (рама) 
N°23020C09!5 паспорт (формуляр) № 08. 002690 Привласнений державний номерний знак; 
ТИ 23 ЗА

Інші відомості
інженер з охорони прані Змаженко Василь Іванович

-наказом від 21.07.2018 № 22 створено службу охорони праці,та затверджено положення 
про службу охорони праці

-наказом від 21.07.2018 № 23 затверджено - посадові інструкції ; для директора , для 
головного бухгалтера , для заступника директора по виробництву, для головного 
енергетика , для інженера з охорони праці , для відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію посудин , що працюють під тиском , для технолога , начальника 
цеху , для керівника зміни , з охорони праці - , Інструкція по охороні праці для 
налагоджувальника машин та обладнання, Інструкція - Загальні заходи безпеки, Інструкція 
по наданню першої медичної допомоги , для машиніста компресора . для відповідального 
за справний стан та безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском, комірника 
,при роботі на персональних комп’ютерах , прибиральника виробничих приміщень , . для 
відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію автонавантажувачів ,водія 
автнавантажувача,

-проведено діагностику та технічний огляд автонавантажувачів
-посадові особи підприємства пройшли навчання іа перевірку знань з питань охорони праці 
в Закарпатському навчальному центрі підготовки і перепідготовки кадрів . Протокол від 
21.07.2017року

-працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
Протокол від 26.07.2018 року.

-з працівниками підприємства проводяться згідно вимог закону України Про охорону 
праці “ вступні та планові інструктажі з охорони праці



/ -в наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на заявлене устаткування;

-працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту

-в наявності нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки , розроблені 
навчально-методичні документи , а саме -Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищенною небезпекою, 
положення про організацію виконання робіт підвищеної небезпеки, “Положення про 
службу охорони праці”, Положення “Про уповноваженного трудового коллективу ”

В.О. Гладун
(ініціали та прізвище):(підпис)

МП листопада 2018 р.

Декларація заресстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держгірпром нагляду А  Ь  листопада 2018 р.
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