
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 з обмеженою відповідальністн) ______
_________________________________ «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
89412, Україна. Закарпатська область. Ужгородський район, с. Оріховиця. вул. Оріхова. буд. 43 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 
Код ЄДРПОУ 38222140, Д иректор Бейреш Людвик Людвикович. тел. 0503721535. bejrcsh@gmaLl.com

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;

88000. Україна. Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва. буд.І 
місце виконання робіт підвищено) 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 ______ відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудит;^ з охорони праці відсутній
(дата проведення аудиту)

Я,_____  Бейреш Людвик Людвикович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
1

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов прані 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:

1. Зварювальні роботи.
2. Експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

(ковальсько-пресового устаткування): _____________ _______________ ____ ___________—
(найменування виду робіт

№ Найменування устаткування та його Заводський№ Рік Країна виробник
п/п тип ' виготовлення
1 Прес кривошипний КД 2423 1602 1986 Вірменія
2 Прес кривошипний КД 2124-К 2410 1987 Вірменія

mailto:bejrcsh@gmaLl.com


3 прес кривошипний КД 2128 К
4 Прес кривошипний КТ 2130
5 Прес кривошипний К Ї 2 130

6781
081
084

1988
1995
1995

Вірменія
Україна
Україна

підвищеної небезпеки та''або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
1 робочих МІСЦЬ, з них на З існує підвищений ризик виникнення травм

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
1 будівля. 1 структурний підрозділ_______ _

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості__На ТОВ «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ» наказом по підприємству призначені:

Відповідальним за безпечну експлуатацію технічного обладнання підвищеної 
небезпеки, в тому числі ковальсько-пресового устаткування, - начальника виробництва Бсйреша 
Андрія Людвиковича, наказ №11 від 10.05.2019 р.

Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства -  інженера енергетика Калинича Олександра Ілліча, у кв. група вище 1000 В 
(посвідчення №01 від 29.12.2015 р., виписка з журналу протоколів перевірки знань №01 від 
2 7 .1 2 .2 0 1 8  р .).

На підприємстві створена служба охорони праці. Наказ №05 від 06.05.2019 р. Наказом №06 
від 06.05.2019 р. затверджено і введені в дію «Положення про службу охорони праці», «Положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві», «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Розроблені у встаїювленому порядку та 
затверджені Наказом №08 від 07.05.2019 р, інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного 
розпису та по видах робіт, які виконуються на підприємстві. Наказом №07 від 07.05.2019 р. 
затверджені посадові інструкції з охорони праці.

Розроблені тематичні плани та програми навчання посадових осіб та спеціалістів з питань 
охорони праці,затверджені програми навчання та С'грахувания з питань охорони праці працівників, 
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Наказом №10 від 08.05.2019 року затверджено план-графік навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці. Іиструктажі з питань охорони праці працівників на робочих місцях 
проводяться відповідію до чинного законодавства.

На підприємстві наказом Kgl2 від 13.05.2019 року створена постійно діюча комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці у працівників,зайнятпх на роботах з підвищеною небезпекою. 
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці, 
електробезпеці, надаїшю першої медичної допомоги та мають посвідчення по перевірці знань:

№ Прізвище та 
п/п ініціали 
1 Бейреш Л.Л.

2. ГложпкС.В.

Посада

Директор/ 
голова Комісії

заступник 
голови комісії

Навчання з питань охорони праці

УКК УЖКГ 
Зак. ОДА

УКК УЖКГ 
Зак. ОДА

Посвідчення №22957 від
10.07.2017 р. Прококол 
засідання комісії №21 від
10.07.2017
Посвідчення №20857 від
26.06.2016 р. Прококол 
засідання комісії №31 від
29.06.2016



J . Бейреш А.Л. член Комісії ТОВ Посвідчення №01404 від
«Учбовий 15.05.2019 р,
курсовий Протокол засідання комісії
комбінат» №14 від 15.05.2019 р.

На підприємстві є паспортна та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення на виробничих дільницях.

Працівники Товариства забезпечені спецодягом, спсцвзуттям на засобами індивідуального 
захисту.

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матері ально-техігінпа база та 
навчально-методичне забезпечення.

нормативно- прав.06 І8а¥е|)̂ о-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)

Л.Л. БЕЙРЕШ

Декларація 
органі Держпраці JX

(ініціали та прізвище)

aria у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
20_/У р . №  _______ _______ _

Примітки:

:

ууги

і!
]. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на'" обробку персональних даігах з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на викошння робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) маїїшн, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника /юдатків п^азначається  фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття тра повідомили про це відповідному органу 
державної податконої служби і мають відмітку в паспорті.".


