
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ іЦ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство обмеженою відповідальністю « Тїлосківський 
завод мінеральних вод»____________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
____89311 Закарпатська область, Свалявський район с. Плоске 267____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
01730673. Псем Володимир Васильвич, тел.03133 41182 email: ploske.minvod@ukr.net 

телефаксу, адреса електронної пошти;

89311 .Закарпатська область. Свалявський район с. Плоске 267 __________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвшценої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : укладено договір з П р АТ Страхова
комнанія”ПОЛТС -ЦЕНТР”, договір, від CPJ. 2019р.________________
Строк дії договору 1 рік
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер , дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Гіссм Володимир Васильович . генеральний директор ТОВ «ТТлосківський завод 
мінеральних вод» , 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:

• «Експлуатація і ремонт водозабірних споруд»
• «Роботи, що виконуються на висоті понад ІЗметра»
• «Робота в колодязях, замкнутому просторі (ємностях)»
• «Робота в діючих електроустановках напругою понад 1000В»
• «Зберігання балонів , цистерн та інших ємностей із стисненим, зріджени 

газом.

та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

• «Технологічні транспортні засоби:

- Електронавантажувач вилочний марки CPD20C DALIAN , номерний знак Т 10323А.

mailto:ploske.minvod@ukr.net


Кількість робочих місць, в тому числі тих, иа яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
На підприємстві працює 48 осіб з них 10 виконують роботи з підвищеної небезпеки та 
експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, яке знаходиться на 
балансі піприємства.

Кількість будівель і споруд ( приміщень). Виробничих обєктів ( цехів, ДІЛ ЬН И Ц Ь, 
структурних підрозділів);
За адресою:
89311, Закарпатська область, Свалявський район, с.Плоске 267 
Будівель та споруд; 14
Кількість виробничих обєктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 2 

Інші БІдомості:
Відповідальний за створення на ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод» умов праці 

відповідно до законодавства України з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог 
законодавства щодо прав прав угалузі охорони нраці -  генеральний директор ТОВ 
«Плосківський завод мінеральних вод» - Гісем Володимип Васильович.______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки ;

На підприємстві розроблені з урахуванням специфіки виробництва та затверджені у 
встановленому порядку Положення про службу охопони праці, Інструкції з охорони праці 
та безпечнсго проведення окремих видів робіт. Наявні посадові інструкції для всіх видів
робіт та професій.________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Посадові особи . працівники, які виконують роботи з підвищеної небезпеки, пройщли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці. З усіма працівниками підприємства 
у встановленому порядку проводяться інструктажі з охорони прані.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 
Працівники певних категорій проходять медичні огляди, забезпечені засобами 
індивідуального захисту, спецодягом згідно з нормами видачі, підприємство забезпечене 
законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони прапі.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

На виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (Застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки підприємством отримано:

рріального управління Держпраці у Закарпатській області № 129.18.21 від 
18.21/від05.03.20^^р.

В.В. Гісем
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрові 
Держпраці

рналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
р. № ^ __________________ .

та.


