
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості ПРО роботодавця

Товариство і обмеженою відповідальністю “Мукачевокисеньгаз ЛХЗ”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

89600. Закарпатська область. м.Мукачево. вул.Крилева. буд.96. код ЄДРПОУ 31420637 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

керівник — Бабидорич Віталій Юрійович, тел. (03131) 5-45-59, kysengaz@gmail.coin
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли виданий, місце проживання, р^ссграційний номер облікової картки платника 

по датк і в, иом ер теле фо ну,телефаксу,адресаелектронної пошти;

89600. Закарпатська область. м.Мукачево, вул.Крилова. буд.96
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковаїшя 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 з охорони праці
(дата проведення аудиту )

Я ,_________________Кабипорич Віталій Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та і 'мов 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 
підвишеної небезпеки:

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим.
(найменування виду робіт

отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, згідно додатку 6 “Порядок видачі дозволів на 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

виконання робіт нідвишеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів. 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

устаткування підвишеної небезпеки, затверджених Постановою КМУ від 07.02.2018р. №48 —
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

2 робочі місця._______________________ ________~ _____________________________________
виконуються та^або експлуатуються (застосовувоться) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,



на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Згідно вимог розділу III, С Т . 1 3  Закону України “Про охорону праці”, відповідальним за 

доіримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у ТОВ 

“Мукачевокисеньгаз ЛХЗ’Хдалі - підприємство) є директор Бабидорич Віталій Юрійович.

Випадків виробничого травматизму на підприєметві зафіксовано не було.

На підприємстві наказом №14 від 16.05.2018 покладено обов’язки спеціаліста з охорони праці 

на бухгалтера, так як загальна кількість працюючих складає 10 чоловік. Робота спеціаліста з охорони 

праці здійснюється в повному обсязі. Проводиться інструктаж працівників з питань охорони праці. 

Контроль за станом охорони праці на підприємстві проводиться комісією з перевірки знань з 

охорони праці та оформляється відповідними Протоколами.

Атестація робочих місць проведена у 2018 році. Про результати атестації робочих місць за 

умовами праці на підприємстві виданий наказ №10а від 25,04.2018р. Уповноваженою особою 

підприємства за проходження медоглядів є керівник. На підприєметві затверджені Списки 

працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Випадків несвоєчасного проходження 

медоглядів працівниками підприємства виявлено не було.

На підприємстві розроблено 18 інструкцій з охорони праці за професіями та за видами робіт. 

Інсірукції з охорони праці за професіями таза  видами робіт, розроблені безспосередньо керівниками 

робіт.

Працівники підприємства спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 

забезпечені. Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захист}' 

ведуться у відповідності до встановлених вимог.



у  ■ -

'  Проводиться організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під 

час прийняття на роботу. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, 

призначеною згідно наказу №6 від 26.02.2018р., члени якої пройшли навчання та перевірку знань з 

охорони праці у ТОВ “Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів”.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мукачевокисеньгаз JIX3” забезпечено 

необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці.

В.Ю. Бабидорич 
(ініціали та прЬвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  ^ ЬііА рємЛ  2 0 ^  р. № _____.

7 -й  С х ^ і  '/ігу
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Примітки: І, Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог І Іорядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію {застосуванЕія) машни, 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.".


