
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції ПКМУ №48 

від 7.02.20183)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці .

Відомості про роботодавця: орендне  підприєм ство  уж город ський  к о н ья ч н и й  завод

(для юридичної особи : найменування юридичної особи,

88014, ЗАКАРПАТСЬКА область. МІСТО УЖГОРОД. вулиця Т1МІРЯ36ВА. будинок 19___________
місце знаходження юридичної особи,

00412122.___ГІСЕМ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ .т е л .: 0312-638621; факс.: 0312-642144 :________
Код платника податків згідно з ЕДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
email; ukz@tvsa.ua__________________________________________________________________________________________

адреса електронної пошти;
88014 ■ ЗАКАРПАТСЬКА облВСТЬ. МІСТО УЖГОРОД . ВУЛИЦЯ Т1МІРЯЗЄВА. бУДИНОК 19___________
місце(адреса ) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатація (застосування) машин , механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : у к л я л р н о  договір з ПрАТ "Українська 

пожежно - страхова комванія »  серія 195 /18 . №17в1д 28.03. 2018р. Строк дії д о г о в о р у  -  Іп ік .
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер, дата його видачі)

Інформація про проведення добров ільн ого  аудиту з охорони п р а ц і:

________________________________________________ не проводився______________________________________________
{ дата проведеного аудиту)

Я, ГІСЕМ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ , голова комісії з припинення ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 

ЗАВОД , 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 :

• «  Роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях) »
• «  Роботи в діючих електроустановках напругою понад ІОООв »
• «  Зберігання балонів із стисненим, зрідженим .вибухонебезпечним та інертним газом »
• «  Зварювальні роботи »

та експлуатації (застосування ) машин, механізмів , устаткування підвищеної небезпеки без 
отримання відповідного дозволу на основі декларації:

• Технологічні транспортні засоби :
Електронавантажувач марки ЕВ687.33.10, ідентифікац. № 010190/10049 , виг. 1990р., 
Болгарія, «Балканкар», свідоцтво про реєстрацію ДО №000079, державний номерний 

знак Т000079 ДО -  Іо д . ;

Електронавантажувач марки ЕВ687.22.10, ідентифікац. № 20204336 , виг. 2002р., 

Болгарія, «Балканкар», свідоцтво про реєстрацію ДО №000080 державний номерний 
знак Т000080ДО -  Іо д . ;

mailto:ukz@tvsa.ua


Кількість робочих місць, в тому числі тих ,на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм;
На підприємстві працює 60 осіб з них 40 осіб виконують роботи з підвищеної небезпеки та 
експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі 
підприємства.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 

підрозділів );
За адресою :
88014, ЗАКАРПАТСЬКА область, місто УЖГОРОД, вулиця ТІМІРЯЗЄВА, будинок 19 

Будівель та споруд -  16.
Кількість виробничих об’єктів [цехів, дільниць, структурних підрозділів ] - 9.

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотриманням вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки ;

• Відповідальний за створення на ОП Ужгородський коньячний завод умов праці 

відповідно до законодавства України з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у  галузі охорони праці - голова комісії з припинення ОП 

Ужгородський коньячний завод ГІСЕМ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ.
• Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

функціонування системи управління охороною праці на ОП Ужгородський коньячний завод, 
інженер з охорони праці ЗАДОРОЖНИЙ МИКОЛА ІЛЛІЧ , призначений наказом № 125/1-ОП 
від 30.09.2014р.

• Відповідальний за пожежну безпеку на ОП Ужгородський коньячний завод ,головний 

механік ШАРАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, призначений наказом №  07 -ОП від 30.01.2018р.

• Відповідальний за електрогосподарство ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД енергетик, 

ЗАДОРОЖНИЙ МИКОЛА ІЛЛІЧ, призначений наказом № 23-ОП від 22.02.2018р.

• Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію газового господарства та 
посудин працюючих під тиском на ОП Ужгородський коньячний завод , головний механік 
ШАРАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, призначений наказом № 04/1-ОП від 11.01.2016р.

• Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію парових та водогрійних котлів на 

ОП Ужгородський коньячний завод , головний механік ШАРАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ , 

призначений наказом № 41 - ОП від 25.03.2016р.

• Відповідальний за організацію виконання зварювальних робіт на ОП Ужгородський 

коньячний завод , головний механік ШАРАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ , призначений наказом 
№ 51-ОП від 05.04.2016р.

• Відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію електронавантажувачів на 

ОП Ужгородський коньячний завод, головний механік ШАРАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

призначений наказом №  23/а -ОП від 22.02.2018р

• Про призначення, на ОП Ужгородський коньячний завод, відповідальних осіб, за здійснення 
безпечної експлуатації будівель, споруд, виробничих приміщень та інженерних мереж 

наказ №36-ОП від 14.03.2018р

• Про призначення, на ОП Ужгородський коньячний завод, відповідальних осіб, за видачу 
наряд - допуску для виконання робіт з підвищеною небезпекою, наказ №37 - ОП від 14.03.2018р

• Про призначення, на ОП Ужгородський коньячний завод, відповідальних осіб, за організацію 
виконання робіт в замкнених просторах, ємностях , наказ №50 - ОП від 05.04.2016р



Інформація про акти підприємства з охорони п р а ц і:

На ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД розроблено та затверджено наступні акти з охорони 

праці:

• «Положення про службу охорони прац і», затверджено наказом №  ЗО-ОП від 06.03, 2014р ;

• «Положення про систему зшравління охороною прац і», затверджено наказом № 32-ОП від 

06.03.2014р;

• «  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

на ОП Ужгородський коньячний завод » ,  затверджено наказом №17/а- ОП від 06.02. 2018р;

• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджено наказом № ІЗб-ОП 

від 31.10 2013р ;
• «Положення про взаємовідносини оперативного персоналу ОП Ужгородський коньячний 

завод з оперативним персоналом Ужгородського міського РЕМ »  затверджено 01.07,2014р;

• «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
прац і», затверджено протоколом загальних зборів трудового колективу від 16.01. 2014р 

№1/01/14 ;

• «Положення про комісію з охорони прац і», затверджено протоколом загальних зборів 

трудового колективу від 16.01. 2014р №2/01/14 ;

• «Перелік робіт з підвищеною небезпекою ОП Ужгородський коньячний за в од », затверджено 
наказом № 17/а- ОП від 06.02. 2018р

• «Перелік посад та роб іт , де є потреба в професійному доборі, попередньому та періодичному 

медичних оглядах »  затверджено наказом №17/а- ОП від 06.02. 2018р

• Перелік питань вступного інструктажу затверджено наказом № 31-0П від 06.03. 2014р

• Перелік питань первинного та повторного інструктажу затверджено наказом № 31-0П від 

06.03. 2014р;

• Наказ №20/а-ОП від 07.02.2018р «  Про організацію навчання та перевірку знань з охорони 

праці і створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці »

• Наказ №01-0п від 04.01.2018р «Про організацію періодичного медичного огляду в 2018році »

• інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт переглянуті та затверджені наказом

№110-0п ВІД 07.09,2017Р .
• Затверджені посадові інструкції для всіх посадових осіб.

• Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

• Журнал протоколів перевірки знань з ПБЕЕс, ПТЕЕс.

• Журнал реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

• Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

• Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки .

• Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

• Журнал обліку медичних оглядів .

• Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

• Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

• Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру.

• Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.

На виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування] машин, механізмів , 
устаткування підвищеної небезпеки підприємством отримано;

• дозволи територіального управління Держгірпромнагляду у  Закарпатської област і: 

№ 455.14,21 від 29.12.2014р; № 0392.14.21 від 21.10. 2014р ; № 0393.14.21 від 21.10. 2014р

• дозволи територіального управління Держпраці у  Закарпатській област і: 

№470.17.21 від 02.11.2017р.; №471.17.21 від 02.11.2017р .



• декларація територіального управління Держпраці у Закарпатській області 

відповідності матеріально - технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки №12 від,23..03.2016р

Голова комісії з припинення 
ОП Ужгородський коньячний завод^

________________________________ 2018р

мп

Т Г .
В.В. Гісем

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 

в Управлінні Держпраці в Закарпатської області;
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