
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони нраці
Відомості про роботодавця:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО». 
м.Ужгород, вул. о . Блистіва. 20, код ЄДРПОУ 05495458, 
генеральний директор Сиволожський Дмитро Вячеславович, 
тел. (0312) 66-08-45. моб. тел. (067) 550-03-11. email: avtos@za.uz.ua

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, 
ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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 
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська обл. м. Ужгород, вул. О. Блистіва. 20
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки)

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

Укладено Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або 
користувачів майна від 15.Q8.18p. Серія 220/01 № 195/18/222

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Добровільний аудит з охорони праді не проводився

(дата проведення аудиту)
Я. генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКАРПАТТЯ - АВТО». Сиволожський Дмитро Вячеславович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фЬичної 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, 
устатковання підвищеної небезпеки:
^ Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (одне робоче місце)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом« (одне робоче місце)

(застосовуються) 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:

На виконання діючих нормативних актів по акціонерному товариству призначено відповідальних 
осіб за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, зокрема наказом від 30.12.2016р. 
№ 93 Павловського В.І. призначено відповідальною особою за організацію роботи з о х о р о н и  праці: 

Наказом від 17.01.2017р. № 06 призначено відповідальних осіб за стан о х о р о н и  праці в 
структурних підрозділах:

У ВІЛПОВІ7ТНОСТІ до «Положення про систему управління охороною пралі» наказом від 29.12.2016р. 
№ 91 створена служба охорони праці, затверджено та введено в дію «Положення про службу 
охорони праці ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» наказом від 15.12.2017р. № 120 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівниюв ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ- 
АВТО». Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в установленому 
ПОРЯДКУ в ТОВ «Закарпатський навчальниіі центр піжотовки і перепідготовки кадрів»: - генеральний 
директор Сиволожський Д.В.. посвідчення № 13142-ОП від 22.09.2017р.. - заступник генерального 
директора з сервісу Донець Д.В.. посвідчення 13285-ОП від 24.11.2017р.. - головний інженер
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Павловський В.І.. посвідчення № 13141-ОП від 22.09.2017р.. начальник відділу технічного 
обслуговування і ремонту автомобілів Машкаринедь С.І.. посвідчення № 13286-ОП від 24.11.2017р.: 

На виконання вимог «Положення п р о  розробку ін с т р у к ц ій  з  о х о р о н и  праці» т а  у  звязку із 
закінченням терміну дії чи виконанням додаткових робіт, наказами від 23.12.20017р. № 14 і від 
01.03.2019р. № 19 затверджено та введено в дію інструкції з о х о р о н и  праці, пожежної безпеки та 
експлуатації технологічного обладнання;

З працівниками проводяться всі види інструктажів, працівники допущені до самостійної роботи, 
проведено чергові навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці та експлуатації 
технологічного обладнання, в тому числі - виконання робіт на висоті та зберіганні балонів із 
стсненими і зрідженими газами. Протоколи № 30-31 від 21.03.2019р.:

Наказом від 01 березня 2019р . № 19-1 призначено відповідальним працівником за організацію 
робіт на висоті та уповноваженим видавати наряд-допуск на виконання робіт, особою, 
відповідальною за облік, проведення огляду, випробувань засобів інливі ткального захисту - 
Павловського В.І.: затверджено Перелік робіт, які виконують на висоті за нарядом-допуском. Проект 
виконання робіт на висоті та Перелік засобів індивідуального захисту для виконання робіт на висоті: 

Наказом від 18 лютого 2019р . № 15 призначено відповідальних працівників за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання під тиском: головного інженера Павловського В.І. -  за 
опалювальні котли Гмодулі нагріву') МН-120 еко «Бернард» теплопродуктивністю понад 0.1 МВт і 
трубопроводи Спари  ̂гарячої води в межах (котла) модулів нагріву та інженера з транспорту і 
обладнання Каналова І.О. -  за балони в яких транспортують і зберігають зріджені, стиснені та 
розчинені гази під тиском понад 0.5 бар Гбалон з вуглекислотою), обладнання, що працює під тиском 
(пари або газу) стиснутого повітря вищим 0.5 бар Гресивер компресорної установки):

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних актів 
наказом від 23.12.2017р. № 12 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, де є потреба в 
професійному доборі та призначено відповідальних осіб за проведення робіт і експлуатацію 
технологічного обладнання з підвищеною небезпекою, а також наказом від 23 січня 2017р . № 13 
затверджено перелік робіт, експлуатації обєктів. машин, механізмів, устаткування піпвнтеної 
небезпеки на які вимагається отримати дозвіл на виконання робіт.
Наказом від 04 лютого 2019р. № 13-1 переглянуто та затверджено перелік робіт підвищеної 
небезпеки, які виконуються на підставі декларації вілповідності иатеріально-технічної бази вимогам 
з питань охорпони праці та не потребують отримання дозволу.

Працівники товариства забезпечені засобами Індивідуального захисту, спецодягом та побутовою 
кімнатою:

Акціонерне товариство забезпечено методичною та технологічною документацією, нормативними 
документами, які регламентують безпечне виконання робіт
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної докумещації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичногсі^Іабезпечення)

Сиволожський Я.В.
(ініціали та прізвище)

22 берзня 2019р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20^^р. № ^____  _____.

^  і

------- // ' ^  В й
Примітки: 1, Фізична особа ■ підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персоиальних^них з метою забезпечення викокакня вимог

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткоЬання підвищеної небезпеки.

2, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначаєтеся фізичним^'Ьсобами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орі-ану державної податкової служби і мають відаітку в 
паспорті.". ,

Контактний телефон; (067) 550-82-52
Головний інженер В.І,Павловський (099) 734-37-59
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