
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Мінісірів 
України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство
«Закарпатнерудпром»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця. вул. Свободи 20
мІсце:іііаходжен[ія,

код згідно з ЄДПРОУ 00292540. Квасній Василь Зиновійович,
кол 'згі;иіо з СДРіГОУ, прізвище, ілгя га по батькові керівника,

0673416207. kelemen2015@ukr.net
помер телефону, телефаксу, а/ірсса електронної пошіи; 

для фізичної особи — піаприрмця; прізвище, ім’я та по батькові, ссрія і номер паспорта, 

ккм і коли виданий, місце проживання, рерстраційііий помер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса е.ісктронпої пошти;

Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, вул. Свободи 20
місце ииконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, мехалішіи, устаткування підвищеної небезпеки)

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

ПрАТСтрахова компанія «Галицька», м.Івано-Франківськ, вул.Васильянок,22
(найменування страхової компанії,

Договір №ї 0002/20] 8 від 24 вересня 2018 року, діє 12 місяців
сі рок дії страхового полісу, номер І дата його видачі)

Інформація Про проведення добровільного аудиту з охорони праці _________
аудит не проводився

(лата нропедеппя аудиту)

Я. Квасній Василь Зиновійович____________________________________
(ирізііище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_____________________ _________________________________ ____ ______________________ ___________ ’

або фізичіюї особи — підприглшя)

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, устаткування

підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

(найменування виду робіт

- маркшейдерські роботи;
- зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;

mailto:kelemen2015@ukr.net


- зварювальні роботи;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії

струму високої частоти.
тдвишеггої небезпеки та''або \ташии, vIcxaнiзмiв, 

устаткоііання підвишсмої небезпеки, тип або марка (аа наявності), 

помер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуїоігся та'або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 44, на яких існує ризик виникнення травм:26
ПІДПОВІДІІОГО дозіюлу. ічількість робочих місць, у тому числі тих,

виробничі приміщення та дільниці розташовані за адресую: Закарпатська 
область, Хустський район, с. Сокирниця, вул. Свободи 20

на яких ісіїуг підиищ ений ризик виникнєеіня травм , будівель

в кількості чотирьох споруд
і споруд (приміщені.), виробничих об’єктів

виробничі потужності Дробильно -  сортувальної установки розташовані за 
адресою: с. Сокирниця вул. Свободи 20 Хустський раїїон Закарпатська

область.
ІИШІ відомості н а  ПрАТ «Закарпатнерудпром» наказами по підпремству 
призначені:

І - відповідальний за загальне керівництво охороною праці та створення
’ безпечних і нешкідливих умов праці в цілому по підприємству, Голова

Правління Квасній В.З.
- відповідальний за організаційно-технічне і оперативне керівництво 
роботою по створенню здорових і безпечних умов праці, головний 
інженер -  начальник виробництва Сенів В.П.
За дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки, безпечний 
стан обладнання, машин, організацію проведення інструктажів 

; (первинного на робочому місці, повторного, позапланового.
І  стажування на робочому місці), організації навчання з питань охорони
І праці, головний інженер -  начальник виробництва Сенів В.П.
' - відновідальний за справний технічний стан механічного обладнання,

головний інженер -  начальник виробництва. Сенів В.П.. наказ №27 від 
10.05.2019:
- відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства, енергетик Лар В.І., наказ № 34 від 01.08.2016:
- відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті, головний 
інженер -  начальник виробництва. Сенів В.П., наказ № 26 від 
10.05.2019:

відповідальний за ведення геолого-маркшейдерських робіт, 
маркшейдер, Бажанський В.І., наказ № 65 від 03.12.2018.

(прізнище, ім’я та по батьіздві осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог зшсоиодавсі аа з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом підприємства від02.11.2018№ 59 створена служба з охорони праці 
в особі. Чекіса Романа Ярославовича - інженера з охорони праці

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення ііавчаш?я та



На підприємстві наказом № 19 від 11.04.2019 створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці та наказом №18 від 

11.04.2019 створено постійно діючі комісії для перевірки знань 
електротехнічного та електротехнологічного персоналу. Члени комісії 

пройшли навчання і склали іспит на знання законодавства про охорону праці, 
державних актів України з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки 

та санітарно-епідеміологічного забезпечення, наданню першої допомоги

№
п/п

Прізвеще ім'я по 
батькові

Посада №
посвідчення 

дата навчання 
3 охорони 

праці

№ посвідчення 
дата навчання з 
охорони праді, 

електробезпеки, 
ІІГЕЕсп, 
ПЬЕЕсп

Місце
проведення

навчання

1 Квасній Василь 
Зиновійович

Голова
Правління

№ 602-О П -18 
від 20.07.2018

№ 1252-18 
від 10.08.2018

тов
«Закарпатський

НЦПІПК»
2 Сенів Василь 

Петрович
головний
інженср-

начальник
виробництва

№603-0п-18 
від 20.07.2018

№ 1253-18 
від 10.08.2018

тов
«Закарпатський

НЦПІПК»

3 Лар Володимир 
Іванович

енсрі етик ^ № 21970 
від 22.02.2017 
(V група до і 
вище 1000В)

4 Чекіс Роман 
Ярославович

інженер 3 
охорони 

праці

№ О П 475-16-
14

від 02.12.2016

№32-2 від 
12.09.2018 

(IV гр>тта до 
1000В)

ДП «ГНМЦ» 
м. Київ. 

Інституї’ права 
та

післядипломної 
освіти МЮ 

України
5 Сенів Андрій 

Васильович
Начальник

■ібуту
№ 604-ОП-18 
від 20.07.2018

№  1254-18 
від 10.08.2018

тов
«Закарпатський

НЦПІПК»
6 Кслемен Ю лія 

Степанівна
У цовноваже 
на трудового 

колективу

№ 379-О П -19 
від 19.04.2019

тов
«Закарпатський

НЦПІПК»
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 

інструктажі з охорони праці. Розроблені та введенні в дію Інструкції з 
охорони праці, в тому числі №5 інструкція з охорони праці для 

електрослюсаря з ремонту та обслуговування електроустаткування: № 24 - 
інструкція з охорони праці при роботах із застосування переносних драбин та 
технічних площадок: № 6 - інструкція з охорони праці для електрозварника 

ручного зварювання: №19 - інструкція з охорони праці під час 
обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1ОООВ; № 23 -  

інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті; №30 -  
інструкція з охорони праці для маркшейдера: № 40 інструкція з охорони 

праці при транспортуванні, зберіганні і експлуатації балонів із стисненим та

з



зрідженими газами. В наявності необхідна експлутаційна документація на 
обладнання, в тому числі те що використовується при виконанні робіт

нідвищеної небезпеки.
інструктажу з питань охорони прані, експлуатаційної документації.

Працівники ПрАТ «Закарпатнерудпром» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, боти та 

рукавички діелектричні,каски, драбини використовуються за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне 

обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до 
вимог законодаштай^та документів з експлуатації виробників. Матеріально- 

технічна<^& и^^0^  вимогам законодаства з питань охорони праці та 
і   ̂ про^^ислової безпеки.

засобів йдив|(£'альі^го захиотуУйфмагиино-правовоїта матеріально-технічної бази навчатено-метоличного

>’ ■ І/ 
.4,

іабезпечеиня)

В.З. Квасній
(ініціали та прітеише)

,20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці, / 3  20<Р р.
№ ______________________


