
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавцяТОВ Голден Нектар Україна ” . 90202 м. Берегове

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,

вул Б. Хмельницького 112/А код ЄДРПОУ 39272909 . код за КВЕД-
01.49:46.17:82.99:46.90:52Л0;68.20

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з ЬСВЕД, 
_________________________ Токач Ботоид Ференн_________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця:

прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 
номер облікової

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили

про це відповідний орган державної податкової служби І мають відмітку в паспорті); 
тел. № 0503720100________________________________________________________

м. Берегово_____ ВУЛ. Б. Хмельницького 112 А.____________Закарпатської обл.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

мащин,механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відщкодування наслідків можливої шкоди

Страхова компанія ” Арсенал Страхування ” договір добровільного страхування 
майна ЗУ» 00164243 з 11 грудня 2018р. по 10 грудня_______ 2019р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

______________________ Я. Ботон Ференц Токач_____________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Експлуатація, технологічного транспорту

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу.



Автонавантажувач вилковий НІ88АМ, Марка Модель-РШ1 Л І5LQ 
Рік випуску 2012, Виробник ( держава) ІСПАНІЯ
Ідентифікаційнийний номер ( заводський ,шасі ,рами) РШ1Е701811 
Номер Двигуна б .н ., Номер державної реєстрації АО №001189 Т

Автонавантажувач вилковий NISSAN, Марка М одель-РІВІА15LQ 
Рік випуску 2012, Виробник ( держава) ІСПАНІЯ
Ідентифікаційнийний номер ( заводський ,шасі ,рами) РШІЕ701813 
Номер Двигуна б.н.. Номер державної реєстрації - А 0№ 001193 Т

Інші відомості
інженер з ОХОРОНИ праці Змаженко Людмила Олексіївна
-наказом від 19.11.2018 № 22 створено службу охорони праці, та затверджено положення 
про службу охорони праці
-наказом від 19.11,2018 № 31 затверджено - посадові інструкції : для директора , для 
головного бухгалтера , для заступника директора по виробництву, для головного 
енергетика , для інженера з охорони праці , для відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію посудин , що працюють під тиском , для технолога , начальника 
цеху , для керівника зміни , з охорони праці - , Інструкція по охороні праці для 
налагоджувальника машин та обладнання , Інструкція - Загальні заходи безпеки, Інструкція 
по наданню першої медичної допомоги , для машиніста компресора . для відповідального 
за справний стан та безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском, комірника 
,при роботі на персональних комп’ютерах , прибиральника виробничих приміщень , . для 
відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію автонавантажувачів ,водія 
автнавантажувача,

-проведено діагностику та технічний огляд автонавантажувачів
-посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
в Закарпатському навчальному центрі підготовки і перепідготовки кадрів . Протокол від 
15.02.2019 року
-працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
Протокол від 22.02.2019 року.
-з працівниками підприємства проводяться згідно вимог закону України “ Про охорону
праці “ вступні та планові інструктажі з охорони праці
-в наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на заявлене устаткування;
-працівники підприємства забезпечені засобами Індивідуального захисту 
-в наявності нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки , розроблені 
навчально-методичні документи , а саме -Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з пІдвищенною небезпекою, 
положещшг^™£!5^рганізацію виконання робіт підвищеної небезпеки, “Положення про 
служСіу М о р о й ^ ^ а ц і”, Положення “Про уповноваженного трудового коллективу ”

Б.Ф. Токач
(ініціали та прізвище)

березня 2019 р.

д е к л а р а ц і я  ^  ^  —  -----------^

л територіальному органі Держгірпромнагляду березня 2019 р.

/ /


