
/І Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. кч 48)

ДЕКЛАРАЩЯ
відповідності матеріально-технічної базн вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Джентерм Україна»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Вакарова, 13. код ЄДРПОУ 33285430

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
______________ виконавчий директор Ообан Чобо_______________________ _
телефаксу, адреса електронної пошти;
телефон: 03143 -2-99-01. Факс: 03143-2-60-30 _________ _________________ _

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер І дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту і  охорони праці з 04.10 по 
05.10.2017 року проведений підтверджуючий аудит системи менеджменту безпеки праці у 
відповідності стандарту BS OHSAS 18001:2007 сертифікаційним органом IMS бізнес
партнером аудиторської фірми TÜV NORD CERT Gm bH_________________ _

(дата проведення аудиту)

Я,__виконавчий директор Орбан Чобо _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємцю)

цією декларацією пiдrвepдж^'ю 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:

Додаток 6. п. 19. Зварювальні роботи :
(найменування виду робіт 

Додаток 7. п. 5. Технологічні гранспоріні засоби (Додаток Л



у підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
/ _____ _________________ _________ ___ ________________

устатковання 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 місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик випикненьїя травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості на підприємстві у відповідності НПАОП 0.00-4.12.05 «Положення про
(прізвище, ім'я та ію батькові осіб, які відповідають 

ПОРЯДОК проведення навчання іперевірки знань з питань охорони праці створено наказом №8 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ВІД 03.01.2018 РОКУ комісію з перевірки знань з охорони праці у складі: голови комісії
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

технічного директора Кіша І.Ю.. посвідчення № 11317-ОП (протокол № 43 від 18.03.2016 рЛ.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

членів комісії: Подловського С.М.. посвідчення № 13040-ОП (протокол № 173-А від________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

18. 08.2017р.), Галаса A.A., посвідчення № 11179-ОП (протокол № 34 від 19.02.2016р), 
Поповича С.М., посвідчення №  11890-ОП (протокол № 191-Б від 16.09.2016р.). Функції 
служби охорони праці виконує відділ охорони праці -  керівник Подловський Сергій 
Миколайович. Розроблені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, які 
затверджені наказом № З від 04 січня 2016 року, зокрема інструкція з охорони праці №7 для 
водія електронавантажувача, електрокари; інструкція з охорони праці №11 при виконанні 
вантажно-розвантажувальних робіт; інструкція з охорони праці №30 з електробезпеки для 
робітників і службовців; інструкція з охорони праці №35 для електрозварника. Наказом № 10 
від 02.01.2015 року призначено відповідального особою за технічний стан та безпечну 
експлуатацію навантажувачів завідувача складу Корнієнка С.М. Відповідальна особа за 
технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувачів Корнієнко С.М. пройшов навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів, протокол № 064 від 19.08.2015р . Працівники під час прийняття на роботу і в 
процесіроботи проходять вступний та на робочому місці інструктажі з охорони праці, що 
записуються в спеціальні прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою журнали. На 
підприємстві затверджені та введені в дію наказом № 29 від 27.01.2016 р. інструкції з 
пожежної безпеки, зокрема інструкція з пожежної безпеки №9 про заходи пожежної безпеки 
під час проведення тимчасових електрозварювальних робіт. Зварювальні роботи викопують 
два кваліфіковані електрозварники ручного зварювання: Блажин М.М., посвідчення № 08179 
від 30.04.2010р., (протокол перевірки знань Х» 43-П від 26.04.2018р.) та Березовський Р.Я., 
посвідчення № 68/АК-6, (протокол перевірки знань № 43-П від 26.04.2018р.) Працівники 
забезпечені спецвзуттям, спецодягом та іншими 313 у відповідності до встановлених норм та 
специффіки виробництва. Терміни носки зазначені у додатку до Колекі'ивного договору. 
Товариство забезпечене необхідною кількістю відповідних нормативно правових актів з 
охорони праці та технічної документації на виконання заявлених робіт з підвищеною 
небезпекою та експлуатацію заявленого устаткування підвищеної небезпеки. Працівники 
проходять періодичні медичні огляди у відповідності «Списку періодичного медичного 
огляду ТОВ «Джентерм Україна на 2018 рік». Процес ідентифікації небезпек, оцінки ризиків



/
та управління ризиками виконаний як запобіжний захід. Відомості по всіх небезпеках і аналіз 
ризиків заносяться в «Реєстр небезпек та оцінки ризиків». На підприємстві розроблений план 
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), який введений в дію наказом 
№ 485 від 18.08.2017р.

(Ор ̂  й 2
(ініціали та прізвище)

І /  :
(підп кс)

20 Р-

феєстрована у^ журналі обліку суб'єкті 
іі Держпраці с̂ О 2 0 / /р .  №

Декларація зареєстрована _у_ журналі обліку^ суб'єктів господарювання у 
територіальному органі

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

^\лЛJ■CK.•oSoXO Н.С\.


