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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменуванкя юридичної особи,

«УНГВАЙЕР». Код зє д р п о у  36658386. директор Костю В ік т о р  А н д о р о в и ч
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ноіуіер телефону,

тел. №61 -71 -22, unawire@unawire.com. иа___________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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
тел,61-71-22 моб. 0508197797________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______ 88000 м.У ж г о р о д , в у л , Гагаріна, ЗО________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Арсенал страхування» 
договір № 02/18-00/ЗК від 20.08.2018 р.___________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я,
(дата проведення аудиту)

Костю Віктор Андорович______________
(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 та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: Експлуатація (застосування) технологічних
транспортних засобів:__________  (найменування виду робіт

електроавтонавантажувачів мод,ЗТІІІРХ20— 152011 р, №Т009883А 
Німеччина
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
__________________________ мод.ЗТ іІІ КХ50— 13 2004р. Т11793А Німеччина

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

mailto:unawire@unawire.com


Висновок експертизи № 21.09.20.0588.18 від 30.07.2018 р. Закарпатський 
ЕТЦДержпраці._Щорічно проводиться техогляд
електроавтонавантажувачів._

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 виникнення травм, будівель 

і сп о р у д  (прим іщ ень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості;: наказом від 19.05.2010 р. № 11 призначені відповідальні за

дотримання вимог законодавства :

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки

Костю Віктор Андорович -  директор - в цілому по підприємству;
Ковтюк Томаш Оттович -  головний механік -  по ремонтно-механічнії і̂ майстерні;
Костефка Іван ІУІиколайович -  головний енергетик -  відповідальний за справний 

стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Бушко Юрій Юрійович -  комірник -  відповідальний за безпечне ведення вантажно 

-  розвантажувальних робіт.
Наказоіуі по підприємству від 06.02.17р. № 31-К створена служба охорони 

праці в особі Іллеш Федір Йосипович - інженер з охорони праці______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом від 05і04.2Р13 № 7 затверджено Положення про службу охорони праці та 
наказом від 05.04.2013 № 7 затверджено Положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві. Наказом від 21.05.2017 № 21 затверджено 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та 
наказом від 01.02.2014 № З введено в дію інструкції з охорони праці по професіях 
згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому 
числі при виконанні заявлених в декларації.
Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці проводяться у 
спеціально обладнаному класі відповідно до вимог «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» . Розроблені 
тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці посадових осіб. На 
підприємстві наказом від 10.01.2014 р № 4 . створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, члени якої пройшли навчання в 
Закарпатському навчальному центрі підготовки та перепідготовки кадрів.та мають 
посвідчення про перевірку знань:

Розроблені необхідні ІНСТРУКЦІЇ по усіх професіях і видах робіт, затверджені, 
видані керівникам структурних підрозділів та вивішені на робочих 
місцях.________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Є В наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, 

устаткування, паспорти, інструкції з експлуатації, схеми розміщення (Паспорти на 
електроавтонавантажувачі, інструкції з експлуатації) на заявлене устаткування, яке



знаходиться у справному стані. Технічне обслуговування електроавтонавантажу- 
вачів проводиться спеціалізованою організацією - ТОВ «Німецьке індустріальне 
представництво», договір № ІД 0907 від 09.07.2018 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
Працівники забезпечені необхідними спецодягом та засобами

індивідуального________ захисту.__________Ведеться______ облік виданого
спецодягу. Працівники проходять попередній та періодичні 
медогляди.____________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індиаідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

____В.А. Костю
(підпис) (ініціали та прізвище)

_4___ вересня__2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
4 І 20/'.^ р. № ________________________ .
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