
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 шотого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Ужі оподський завод 
«Електродвигун» _______ _____ ______ __________ _____________ ______________ ____

(для юридичної особи: наГшенування юридичної особи,
88000. Україна. Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва. будЛ_______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвшце, ім’я та по батькові керіиника, номер телефону, 
Кол Є Д РЛ О У  04676533. Д иректор  Бенреш  Лю дпик Л іодвиковнч. тел. 0312 660802. in tb@ uzed.com .ua

телефаксу, адреса електронної ношти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я І а ію батькові, серія і номер паспорта,

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

88000. Україна. Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва. б у д . ] _________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маншн, механізмів, уста'гковаїїня підвищеної небезпеки)

Інфорімація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди___________ відсутній __________ _

{найметіуваніїя страхової компанії,

строк дії страхового іюлісу, номер і дата його видачі)

Інформація ііро проведешїя добровільного аудиту з охорони прані відсутній
{дата проведення аудиту)

Я,______ Бейреш________________ Людвик________ Людвикович ____________ _
(пріснище, 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, устаткования 
підвищеної небезпеки:

1. Виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В)

2 . Експлуатапію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
(ковальсько-пресового устаткування):_____

(ггайменуванргя виду робіт

№ Найменування устаткування та ііого тип Заводськиіі Рік Країна
п/п №  виготовлення виробник
1 Прсс «Minster» РКЗ-200 27032 1989 США

mailto:intb@uzed.com.ua


2 Прес «H A U LIK R O O S»R V D  150-1100HS 1203407 1989
3 Прес кривошипний А-2-200-250 261127 1988
4 Прес кривошипний А-2-200-250 261120 1987
5 Прес кривошипний А-2-200-250 261324 1987
6 Прес кривошипний КД 2128 К 8647 1990
7 Прес кривошипний L E X N  1ООС 1220 1988
8 Прес кривошипний КЕ233О 3577 1988
9 Прес кривошипний КД 2328 2522 1988
10 Прес кривошипний 2322 4166 1987
11 Прес кривошипний 2322 4108 1987
12 Прес гідравлічний Д  2430 Б 2558 1985
13 Прес гідравлічний Л 2430 Б 2576 1985
14 Прес гідр^шлічний П6320 Б 2696 1987
15 Прес гідравлічний П 6320 Б 2911 1987
16 Прес гідравлічний ГА-БА 1330 К 38 1991
17 Прес гідравлічний П 6330 Б 8918 1987
18 Прес гідравлічний П 6320 Б 2696 1987
19 Прес кривошипний КД 2140 9872 1990
20 Прес гідравлічний GRS 268 1988
21 Прес гідравлічний GRS 267 1988
22 Прес гідравлічний GRS 266 1988
23 Прес гідравлічішй GRS 265 1988
24 Прес гідравлічний РАО 305 1988
25 Прес гідравлічний РАО 306 1988

Німеччина
Словаччина
Словаччина
Словаччина
Росія
Чехія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Росія
Італія
Італія
Італія
Італія
Італія
Італія

підвищеної небезпеки та/або Nîaminr механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата аиготовлення, країна походження, які

викопуються та/або експлуа'гуіоться (застосовуються) без о гримання 
62 робочі місця, з них на 16 існує підвишений ризик виникнення траїзм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, утом і' числі тих,

на яких існує підвішений ризик виникнення травм, будівель
12 будівель. 7 структурних підрозділів____________

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Інші відомості
(цехів, дільниць, структурних нідроаділІіз)

На ПрА'Г «УЗЕД» наказом по підприємству призначені;
Відповідальним за утримання у справному стані і безпечну екстплуатацію 
вантажопідіймальних кранів, внутрішньо-заводських технологічних тарнсгіортнпх засобів, 
технологічного обладнання та устаткування -  головний механік Гаранжа Ю.С., наказ 
№015від 22.06.2018 р. (Посвідчення № 0947-10 від 16.02.2016, протокол № 7 «Д» від 
16.02.2016 р. УКК У Ж К ГЗак. ОДА)
Відповідальним за здійснення нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією вантажо- 
ніднімальних кранів- Пушкаша М.І.,наказ № 015від 22.06.2018 р. (Поствідчсння № 144080 
від 25.03.2011 р. протокол № 7 «Д» від 16.02.2016 р. УКК УЖ КГ Зак. ОДА) 
Відповідальним за переміщення вантажів крана\ш  - Гаранжа Ю .С., наказ № 015від 
22.06.2018 р, (Посвідчення № 0947-10 від 16.02.2016, протокол №  7 «Д» від 16.02.2016 р. 
УКК УЖКГ Зак. ОДА)
Відповідальним за безпечну експлуатаг;ію технологічного обладнання підвищеної 
небезпеки в т. ч . , ливарне обладнання і устаткувагигя, ковальсько-пресове устаткування і 
інше- начаїгьника виробництва Каналу A.A. наказ № 015від 22,06.2018 р.
Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства-Глож ик С.В., v гр, до і вище 1000 В (посвідчення № 0026 від 19.412.2016 p.,



виписка з журналу протоколів перевірки знань № 29 віл 20. і 2.2017 р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На підприємстві Ф у н к ц і о н у є  служба з охорони праці. Наказом № 06 від 04.01.20t 8  р.____

наявністю служби охорони праці, інсірукцій про проведення иавчапия та 
прегляиуто та затверджено положення про службу та положення про систему управління 
охороною праці но підприємстві, затверджені інструкції з охорони праці по професіям та 
видам робіт. Перезатвердженпя переглянутих у встановленому порядку дiю^rax інструкцій 
з охорони прані проводилось в 2016 рю (Наказ №001/1 від 21.01.2016 p.).
Наказом №14 від 17.01.2017 р. переглянуто та затверджено Положення про порядок 
проведення навчаїпія та перевірки знаннь з питань охорони праці, затвердженні riporpaNin 
з іштань охорони п р а ц і. Розроблені тематичні плани та програм навчання посадоїшх осіб 
та спеціалістів з питань охорони npaju.
Наказогм № 010 від 14.11.2017 р. затверджено план-графік , з і і д и о  якого проводиться 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З праці ви икалш проводяться
інструктажі з охорони праці відповідно до чинного з а к о н о д а в с т в а . ____________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуа;іьного захисту,
1-іа Підприємстві наказом № 104 від 22.06.2018 р. затверджена постійнодіюча комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці у нрацівників, зайнятих на роботах з цідвищеіюю 
небезпекою, які пройшли навчання та мають посвідчення про перевірку знань:

№ Прізвище та ініціали 
п./п

1 Бейреш Л.Л.

2 Глож икС.В .

З Каца.та А.А.

4 ГаранжаЮ .С.

Посада

Директор/голова
jfO M iciï

Г оловний 
інженер/
згіступник голови 
комісії

Навчання з питань охорони праці 
Навчальний № документа про 
заклад перевірку знань
УКК УЖ КГ Посвідчення
ЗАК. ОДА №22957 від

10.07.2017 р. 
Прококол 
засідання комісії 
№21 від 10.07.2017 

УКК УЖКГ Посвідчення 
ЗАК. ОДА від

26.06.2016 р. 
Прококол 
засідання комісії 
№31 від 29.06.2016

Начальник ТОВ
виробництва/член «Учбовий 
комісії курсовий

комбінат»

Г оловний
механік/член
комісії

УКК УЖКГ 
ЗАК. ОДА

Посвідчення 
№00080від 
21.06.2018 р. 
Прококол 
засідання комісії 
№7 від 21.06.2018

Посвідчення 
№20855 від 
29.06.2016 р. 
Прококол 
засідання комісії 
№31 від 29.06.2016

На підприємстві є паспортна та експлуатаційна документація на усгаткування , 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим 
дільницям.



Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідушіьного захисту На 
Підприємстві кй5^Ж сї)бхі^иа нормативно-лраїзова, матеріа.'іьно-техііічна база та 
навчально->>̂ 3
забезп сч е^ ___

норма^т^о- ґматеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Л.Л. БЕЙРЕШ

(ініціали та прізвище)

А ; 2 0 ^ 'р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ■Л'/ 2 0 / /  р. № , ^ 6 __________ .

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. Реестраціітний номер облікової картки платника податків не зазначаєтеся фізичішми особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його притіяття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

/у


