
 ̂ Додаток 8 до Порядку
І (в редакції постанови Кабінет^' Міністрів України

від 7 .'11СГ10Г0 2018 р. Н«Щ

ДЕКЛАРАЦІЯ -
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ВГСМ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 90615, вул. Фабрична, 8а. смт. Великий Бичків, Рахівський р-п, Закарпатська обл
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄЛРПОУ 37020022. Маиепура Ірина Олександрівна, тел/факс (03132)35-550________
телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________________________ Е-таіІ: irvna.matseDura0.vssm.com.ua _____ ___________ ______________
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;

_________90615, вул. Фабрична, За.вул. Промислова, 66 смт. Великий Бичків, Рахівський п-н._____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________ ________________________  Закарпатська обл__________________________________________________
мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договору в наявності немає

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я .  Маиепура Ірина О л е к с а н д р ів н а ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та j 'mob 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 
підвищ еної небезпеки:

-  технологічні транспортні засоби:_______________________________________________________________________________________

____________ -  автонавантажувач вилиовиі^ «TOYOTA 02-7FD45», 2006 p.e., ідент. №7FDA50-19495,
двигун 13Z002776T, державний номер Т11573А. Японія, попередній ТО 12.10.2017р., наступний ТО 
12.10.2018р., зареєстрований 09.06.2010р. управлінням Держгірпро.мнагляду по Закарпатській 
області. Свідоцтво про ресстраиію Серія 21 №000595:

___________-  автонавантажувач вилковий «TOYOTA 02-7FD45», 2006 p.e., ідент. №7FDA50-}94S2.
двигун б/н, державний номер Т12493А, Японія, попередній ТО 12.10.2017р.. наступний ТО 
12.10.2018р., зареєстрований 09.06.201 Ор. управ.іінням Держгірпро.мнагляду по Закарпатській 
області. Свідоцтво про ресстраиію Серія 21 №000586:

__________-  автонавантаоїсувач вилковий «TOYOTA 02-7FD45FV4000+E6», 2007p.e., ідент. №77373-
01. двигун 1320033134. державний но.чер ТИ593А, Японія, попередній ТО 12.10.2017р., наступний 
ТО 12.10.2018р.. зареєстрований 09.06.2010р. управ.чінням Держгірпромнагляду по Закарпатській 
області, Свідоитво про ресстраиію Серія 21 №000597:

S



-  навантажувач вшковий «VOLVO L70F». 2007 у.в., ідент. №24301. двигун 10438716, 
державний номер Т1І583А. Швеиія, попередній ТО 12.10.2017р., наступний ТО 12.10.2018р.. 
зареєстрований 09.06.201Оу. управлінням Деужгіупуомнаг.чяду по Закарпатській області. 
Свідоцтво про уеєстуаиію Серія 21 №000596:

____________-елвктронавантаэюувач «CARGO С4Е200» 2006 p.e., ідент. №СЕ2 77551, двигун АКБ,
державний номер Т11553А, Швеиія, попередній ТО 15J1 .2017р.. наступний ТО 15.11.2018р.. 
зареєстрований 09.06.2010р. управлінням Держгіппуомнагляду по Закарпатській області. 
Свідоитво про реєстрацію Серія 21 Ne000593:

____________ -навантажувач фронтальний колісний «CATERPILLAR 906» 2006p.e., ідент.
№CAT00906LMER015545, двигун б/н, державний номер Т00824ЛО, США, попередній ТО 
15.11.2017р., наступний ТО 15.II.2018р.. зареєстрований 20.09.2016р. упраеліннш  
Дерзісгірпромнагляду по Закарпатській області. Свідоитво про реєстуаиію АО №00824:

____________-електронавантажувач «7FBEF15 TOYOTA» 2004 p.e., ідент. №б/н, двигун АКБ.
державний номер ТІ2503А. Франція, попередній ТО 12.10.2017р., наступний ТО 12.10.2018р., 
зареєстрований 09.06.2010р. управлінням Дероісгіупромнагляду по Закарпатській області. 
Свідоитво ПРО реєстрацію Серія 21 №000587:

__________ -  автонавантажувач вилковий «HYUNDAI50DA-9A», 2015 p.e., ідент.
MHHKHFU18LF0000174, двигун б/н. державний номер ТОЮ 14АО, Корея, попередній ТО 
04.10.2017р., наступний ТО 04.10.2018р., зареєстрований 11.12.2017р. управлінням Держпраиі v 
Закарпатській області. Свідоитво про реєстрацію АО №01014:

___________ -  автонавантажувач вилковый «DETVAN», 1995 p.e., ідент. №824, двигун ВА80517,
державний номер Т12483А. попередній ТО 15.11.2017р., наступішй ТО 15.11.2018р., зареєстрований 
09.06.2010р. управлінням Держгірпромнагляду по Закарпатській області, Свідоитво про 
ресстранію Серія 21 №000585:

____________ -  трактор колісний «TAF-658», 2003 p.e.. ідент. №034-663. двигун 782288, державний
номер T00340AO, попередній ТО 12.10.2017р., наступний ТО 12.10.2018р., зареєстрований 
21.03.2013р. управлінням Держгірпромнагляду по Закарпатській області, Свідоитво про 
реєстрацію А О №000340;

____________ -  трактор колісний «TAF-657», 2004 p.e.. ідент. №774486-345, двигун XN033T43UTB,
державний но.мер Т00662АО, попередній ТО 12.10.2017р.. наступний ТО 12.10.2018р., 
зареєстрований 18.06.2015р. управлінням Держгіупромнагляду по Закаупатській області,
Свідоитво про реєстрацію АО №oQ00662.________________________________________________________________________________
(найменування виду робіт 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,
__________ 400 робочих місць, з них на 208 існує підвищений ризик виникнення травм________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівлі та споруди (приміщення) виробничі о б ’єкти ('цехи, дільниці, структурні підрозділи):

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
будівля деревообробного цеху ВП  «Карпати», будівля цеху чистових меблевих деталей ВП«Проза», 

будів.чя побутових приміщень ВП«Карпатю>, будівля котельні ВП«Проза», будівля лісопильного цеху 
ВГІ «Карпати», будівля цеху брикетування ВШПроза». будівля котельні з навісом ВП «Карпати» , 
будівля цеху брикетування ВП«Карпати». будівля трансформаторної підстанції 35/10кВ. будівля 
ЗКТЛ №2. приміщення ск.шду ВП «Карпати», приміщення підск.паду ВП «Карпати», підприміщення 
ремонтної майстерні ВП «Карпати», високовольтна повітряна лінія електропередач 35 кВ, будівля 
камери пропарки деревини ВП «Карпати», будівля трансформаторної підстанції 10/0,4кВ, будівля



/  ремонтно-механічної майстеуні ВП  «Пуоза»сполруда буфеуної площадки з навісом ВП «Проза»,
(/' будівля гажа для автомобтів ВП «Каупати». будівля готеля ВП «Пуоза». сушильні камери.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

І н ш і  в і д о м о с т і  На ТОВ «ВГСМ» наказами по підпуиємству призначені:

Відповідальним за стан охорони праці колективу ТОВ «ВГСМ» інженер з з питань охорони 
праиі ТОВ «ВГСМ» Чеуюох Павло Ярославович -  наказ №38-1 від 21.03.2011:

(прізвище, ім'я та ло батькові осіб, які відповідають 
за безпечне виконання робіт, а саме:

відповідальний забезпечпу експлуатацію технологічного транспорту на ТОВ «ВГСМ»
майстер транспортної дільниці Суудук І.М. -  наказ №19 від 07.06.2016:______________

відповідачьний за технічно-справний стан автомабічьного. лісовозного та технологічного 
транспорту майстер транспортної дільниці Сурдук І.М. -  наказ №30 від 31.12.2015

відповідалні за організацію роботи технологічного транспорту начальники виробництв ВП 
«Карпати» Попович В.В. та ВП «Проза» Ткач Ю.Ю.. на біржі сировини начальник біржі сировини 
Богус.швеиь Л.Я. ~ наказ№ 47 від 14.10.2013:

відповідальні за організацію та безпечне проведення навантажувальних та 
розвантажувальних робіт в цехах та дільницях ТОВ «ВГСМ»начальники виробництв ВП «Каупати» 
Попович В.В. та ВП «Пуоза» Ткач Ю.Ю.. на біржі сировини начальник біу.жі сировини Богуславець 
Л Я .- н а к а з № 46 від 14.10.2013:____________________________________________________________________________________________ ,

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки;
Директор Меиепура Ірина Олександрівна, інженер з охоуопи праиі та промислової безпеки 

Чернюх Павло Ярославович, майстер туапспортної дільниці Сурдук Іван Миколайович . начачьник 
біржі сировини Богуславеиь Любомиу Яуемович. головний енергетик Божук Іван Михайлович. 
головний механік Головчук Микола Миколайович, начальник виробництва ВП «Карпати» Попович 
Василь Васильович, начачьник виробниитва ВП «Пуоза» Ткач Юрій Юрійович, електромеханік 
дільниці служби головного енергетика Величко Віталій Миколайович, майстер сушильноїдільпиці 
Марушак Ярослав Миколайович та майстри змін: Кошаркар Іван Іванович. Ткач Алла
Стйпашиа.Аидпустш Аийпш Пвотпотч. М и ш т  Васиш BaшRЬO(ШЧ̂  Маоушт Пшіїт
Чопей Михайло Степанович, Хуомяк Микола Миколайович пройшли навчання в ДП  
«Закарпатський ETU Леужпуаці» та первіуку знань в комісії управлінням Держпраці у 
Закарпатській області згідно Законів України «Про охоуону праці». «Про загачьнообов 'язкове 
державне соціальне страхування», «Про о б ’кти підвищеної небезпеки» прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці» ( протокол №;52-Н-ОП від 10.11.2017 року ):
(протокол № 17-Н~ОП від 17.07.2015 року).

Майстер транспортної дільниці Сурдук Іван Миколайович пройшов навчання в ТОВ 
«Закарпатський навчальний центр підготовки і пререпгдготовки кадрів» та первірку знань в комісії 
управлінням Держпраці у Закарпатській області НПАОП 0.00.-1.22-08 «Правила будови і безпечної 
експлуатації навантаоісубачів» ( протокол №174 від 20.11.2015 року ).

Працівники підприємства пройшли навчання в ТОВ «Закарпатський навчальний центр 
підготовки і пуерепідготовки кадрів» та отримсиш професію -  водій навантажувача : Андуусяк 
Іван Васильович (свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робочих про(Ьесій. 
реєстраційний №005305 протокол № 017 від 15.03.2005року}: Бойчук Роман Миколайович (свідоцтво 
про присвоєння кваліфікаційного рівня з робочих професій, реєстраційний №  0577-02 протокол 
№095 від 18.05.2005року): Мачек Василь Васильович (свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного 
рівня з робочих професій№001737 пуотокол №085 від 25.05.2007року): Ватрала Людвік Людвікович 
(свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робочих професій №001739 протокол №085 від 
25.05.2007уоку): Шпи.чька Богдан Петрович (свідоцтво пуо пуисвоєння кваліфікаційного рівня з 
робочих професій №001730 протокол №  085 від 25.05.2007року):Тимчак Юрій Юрійович 
(посвідчення №0348-15 протокол №q171 від 05.03.2015року): Синзюк Михайло Михайлович (протокол



№451 від J3.06.2002r>OKv); Ойиінгеу ВікторЯношович (посвідчення №0847-] 1 протокол №086 
від 11.0307.201 Іраку). Петрюк Володимир Вікторович закінчив курси при Учбово-Курсовому 
комбіиоті УЖКГ ОДА м. Ужгород по професії «водій автонавантажувача» (посвідчення №0966 
протокол №75 від 06.12.201Ороку)

На підприємстві наказом №39-1 від 21 березня 2011 року затверджено «Положення про 
службу охорони праці» та наказом №32-1 від 29 червня 2012 року затверджено ((Положення про 
організаиію і проведення оперативного контролю за станом охорони праці на ТОВ <(ВГСМ»».

наявністю служби охорони праці
На підприємстві наказом №>40 від 14 жовтня 2013 року створеноено постійно діючу 

комісію з перевірки знань з питань охорони праиі. Члени комісії пройшли гшвчаненя та перевірку 
знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праиі та мають діючі посвідчення.

На підприємстві розроблена, поновлена та затверджена наказом: інструкигя№14 для 
водія навантажувача -  наказ № 17 від 25 жовтня: призначенге .шсие стояпти технологічного 
транспорту ~ наказ №20 від 07 червня 2016 року: затверджено перелік робіт з педвищешно 
небезпекою -  наказ №25 від 01 липня 2013 року: «Положення про виконання робіт із підвищеною 
небезпекою» -  наакз «54-1 від 10 жовтня 2012 року; призначені вівповідальні за стан охорони праиі 
в цехах та дільницях -  наказ №224 від 01 липня 2013 року: затверджено «Положення про медичний 
огляд працівників» - наказ №240-1 від 03 серпня 2012 року.

На підприємстві наказом №°18 від 01 листопада 2010 року затверджено та введено в дію 
((Положення про проведення навчання, інструктаж та перевірки знань з питань охорони праиі». 
((Програму проведення вступного інструктажу». «Програму проведення первинного інструктажу 
на робочому місці».

На підприємстві наказом №16-1 від 15 серпня 2010 року затверджено « Програму начання з 
питань охорони праиі. пожежної та екологічної безпеки, техногенної безпеки та надзвичайних 
ситуацій на виробниитві». затверджено план ~гра(Ьік. згідно якого проводиться навчання та 
перевірка знань з питань охопопи n m w . Результати навчаНЯЯ МВввІРШ ІН О Н й ОФоиМШЮШЬС̂ і 
протоколами. З праиівника.ш проводяться Інструктажі з охорони праиі відповідності д о  вимог
чинного законодавства. _______________________________________________________________________________________________ ^

інструкцій про проведення навчання та Інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в повному обсязі є паспорта та інша експлуатаційна документація на
устаткування, об.чаднапня, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничи.м
дільницям. __________ ________________ ___________ ________________________________________________________________________

експлуатаційної документації.

Працівники підприє-чства забезпечені спецодягом, спеивзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, у відповідності до 
чинних номативних актів. Затверджено «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «ВГСМ» - наказ №г39 від 21 
березня 2011 року. На кожного працівника заведепа особиста картка видачі 313. Ведеться журнал 
видачі і повернеїшя спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту.

На підприємстві існує необхі()на нормативно-правова . матеріа.чьно-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон України про 
охорону праиі. НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аврій на виробниитві». ПППЛОП 0.00-1.75-15 ((Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальнш робіт», ), також забезпечено доступ працівників до 
нор.мативно-правової базиз охорони праиі через мережу інтернет.

\
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Розроблені тематичні плани та програми навчання за посадами та професіями. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І. О. мацепура
(ініціали та прізвище)

25 червня 2018  р ,

Д е к л а р а ц і я  з а р е є с т р о в а н а  у  ж у р н а л і  о б л і к у  с у б 'є к т і в  г о с п о д а р ю в а н н я  у  т е р и т о р і а л ь н о м у  

о р г а н і  Д е р ж н р а ц і  2 0 ^ р .  №  G â __________________________ .

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

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