
Л а д а 10К 8 
ло Порядку

(в редакції постіїиови Кабінету Міністрів України 
від 7 лю ю го 2018 р, № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця _ТОВ «Термінал Карпа їй» м.Чоп, плоша Європейська 
буд.№13акарпаіська обдасть ЄДРПОУ 30015807, генеральний директор Кухоцький Микола 
Степанович, телефон-050-3178517, факе-0312-71-11-30, ел.пошта 0fflce@tk-ua.C0m

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, усіатковання підвищеної небезпеки), а саме:

89502  ̂Закарпатська область, Берегівський р-н, смт.Батьово, вул.Свободнянська, б.З.

Критий переван іажувальний комплекс.

Дільниця перевантаження великовагових та сипучих вантажів.

Ремонтна майстерня.

Інформація про наявність договору сірахування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків мож;швої ш коди___________________________  ___

(наймен>'вання страхової компанії.

С'фок дії страхового [юлісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного ауди іу з охорони прапі
(/[Ц'га кровелення а\дкту)

>1, Кухоцький Микола Степанович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та \ТкЮВ праці вимогам законодавства з питань охорони праці іа промислової безпеки 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуагації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Робо ги, шо виконую  і ься на висо гі понад 1,3 >«с і ра (іі.6 додатку 6 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуаіаціюСзастосування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджених Постановою КМУ№ 1107 від 
26.10.201 Іроку)

Зварювальні poGolf« (п.19 додатку 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експдуатапію(застосування мапшн, механізмів, усгаткування підвищеної 
небезпеки затверджених Постановою КМУЛ'іі 1107 від 26.10,2011 року)

Технологічні грансіїортиі засоби (п.5 додаїку 7 до і1орядк\ видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування мапіин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки затверджених Постановою КМУ№ 1107 від 26.10,201 Іроку), а саме:

- навантажувач марки 62-7 FDF-30. зав.№ 12903, державний номерний знак 'Г00005АО, рік 
виготовлення 2005. країиа-виробник Японія 1 од.. - ісхнічно справний;

- навантажувач марки 62-8 1D1--2U. заі!.№137І0, держаиний номерний знак Іи 0002л0 , рік 
виготовлення 2006, країна-виробник Японія -  1 од,, - гехнічно справний;
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- навантажувач марки 62-8 FDF-20. зав,№13507, державний номерний знак T000U04AO. рік 
виготовлення 2007, країна-виробник Японія -  1 од., - технічно справний,

Акт державного технічного огляду гехнологічних транспортних засобів, виданий ДП 
«Закарпатський ВТЦ Дсржираці України » 2019 року, вищеназваних технологічних іранспортних 
засобів.

Інші відомості;

Розроблено та затверджено наказом № ЗО від20,02.2019р, «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знаньз питань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 
наказом №31 від20.02.2019р,затверджено «Положення про службу охорони праці», «Положення про 
систему управління охороною праці». «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом .взуттям та іншими засобами індивідуального захисгу», Порядок проведення медичних оглядів 
працівниківТОВ «Термінал Карпати»,

8. Докуменги, що підтверджують навченість з питань охорони праці, членів комісії з перевірки 
знань, відповідальних осіб, інших працівників із числа ІТГІ, а також працівників по професіям, які 
пов’язані J иідвигценою небезпекою:

Наказом № 33 від 15,03.2019р,створена постійно діюча комісія по перевірці знань j ни іань 
охорони праці працівників,Члени комісіїпройшли відповідне навчання в Закарпатському навчальному 
центрі і мають іюсвідчення:

іюсвідчення про навчання 1 а перевірку знань з иигань охорони праці членів комісії з перевірки 
знань: голови комісії -  керівника пІдіїрисмсіва Кухопького М.С. посвідчення ЗПЦ № 025-19-ОП від 
25,01.2019 р, виданого ТОВ «Закарпатський навчштьний центр підготовки і перепідготовки кадрів», 
членів комісії:

- Купавцева М.І. -  інженер по охороні праці № 12518-ОП від 17,03,2017р,

- Свидницький 1,1. -  головний інженер №12528 -011 від 17,03.2017р.

- Маркевич В.П.- завідувач господарством ЗНЦ № 027-19-011 від 25.01.2019

■ кваліфікаційні  посвідчення маїпиніс і ів крана:
- Ландовський 1,1. гтосвідчення №  166808, від 01,10,2008 р, видане 'ГОВ <іЗакарпатський навчальний 
центр підготовки і перепідготовки кадрів»;

- Ігнатишин В.В, посвідчення № 166708, від 01.10,2008 р, видане ТОВ «Закарпатський навчальний 
ценір підготовки і перепідг отовки кадрів»;

- Росоха В.1, посвідчення № 7, віл 03.12.1984 р,. кранівник електро-козлового крана, ви.цане Львівською 
залізницею;

- Бороні Т.Т. посвідчення № 2373, від 28,06.1983 p., машинісі електро-коз;ювого крана, видане 
Львівською залізницею;

- Росоха J.I. посвідчення № 6080 від 24,06.1993 р,. машиніст баштових кранів, видане СТП'У №8 
м.Мукачево:

- Кондрапі .Л,М. посвідчення №0830-14. від 23.06,2014 р,. маїимніст козлового крана, видане 
Закарпатськійм навчальним центром ;

- Ковач P.M. . посвідчення №0832-14, від 23.06,2014 р,, маїииніст козлового крана, видане 
Закарпатським навчальним центром ;



- Гринь Я.П, . посвідчення Л«0829'14, від 23.06.2014 p., машинісі козловою  крана. видане 
Закарпатським навчальним центром ;

■ кваліф ікаційні поевщ чсння -  стропальників:
Ковач P.M. Х»2273 від 08,12.200бр,; Сторожук М.В. №0912-11 ьіл 25.07.2011 p.. Г'ринь >І.П. Л1>1503-11 

від 03.10,2011 p., Гунько Є.Л.1387-1 бвід 04.08.2016р. Ландовський Е,Е.№ 0б84-05від187.07,2005р. 
Росо.ча В.І.№0688-05 від! 8.07.2005р. Кондрата Л.М. Л'у1677-08 від 01.10.2008р. видані ЗНЦ підготовки і 
перспіді оговки кадрів

■ кваліф ікаційні посвідчення водіїв навантаж увачів :
Бочкої О.Ш. Ху0856-04, Бімба Ф.К.№ 18У8-08 від 3 1 .10.2008р. Бакша С.С. № 0854-04 віл27,01,2015р, 
Гая Ю .ЗМ  031206 від 10.03.2006р. Гал Й,Й. №ЗНЦ-030806, 10,03,2006 гіерепідготовка27.01.2015р.. 
Орос A.A. ЗНЦ 0860-04, 09.06.2004 перепідготовка27.01,2015p видані ЗНЦ,

■ кваліф ікаційне посвідченим зваріовальника;
Пилипець B.L посвідчення електрогазозварник посвідчення №942-18 від 15.06.2018р,ЗНЦ.
Рогач В,В. посвідчення електрогазозварник посвідчення №  1194 віл 15.06.2018р.ЗНЦ.від 13.03,1992р.

Наказом №11 від 04.0 1.20і9р,затверджено порядок проведення медоглядів працівників в 
2019році.

Наказом № 27 від 07.03,2018р.’затверджені норми бсзкопітовної о забезпечення спецодягом, 
спецвзу'ітям іа ЗГЗирацівників в 2018-2019р.р.

Наказами заїверджені та введені в дію 59 інструкцій з питань охорони праці для відповідних 
професій та при виконанні певних видів робіт.

Наказом № 44від 31.10,2018р. відповідальною особою по нагляду за утриманням в справному 
стані іа безпечною експлуатацією вант^іжопідіймшіьних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання призначено головного Інженера ТОВ «Термінал Карпати» Свиднигіького 1.1,
( посвідчення 1159-18 від 20,07.2018р.), відповідшіьнимп особами за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами , підіймальними пристроями і відповідним обладнанням на дільниці 
по перевантаженню великовагових та сипучих вантажів призначено:

- начальника зміни Добей Л.П.( посвідчення №  1160-18 від 20,07.2018р.)

- начальника зміни Т овт В.В.(посвідченя .N1: 1162-1 8 від 20,07,2018р.)

- нача.їїьника зміни Рогач  О, Я.(посвідчення № 116! -18 від 20,07.2018р.)

Відповідальним за утриманням в справному стані та безпечною експлуатацією ван іажопідіймальних 
кранів, підіймальних присіроїв І відіювідного обладнання призначено зас тупника головної о інженера 
ТОВ « Терміна.! Карпати» ^Іереііаню 1.Д.(посвідчсння№2256-18 від 21.12.2018р.)

Наказом №51 від 26.12,2018року «Про організацію технічного нагляду за безпечною експлуатацією 
наваніажувачів відіювідальною особоюза технічний стан навантажувачів ТОВ «Термінал 
Карпати»иризначено заступника головного інженера Черспаню І.Д,(іюсвідчення №2247-18 від 
21.12.2018р.

Відиовідішьними особами за безпечне проведення робіт навантажувачами призначено:

- старшого майстра Волощук В.Ю.посв. Х^2248-18 від21,12.18р.

- начальника зміни Пилипець О.В, посв. Ху, №2249-18 від21.12,18р,

- начальника зміни Томишина М.Ю . посв. №, №2251-18 від21.12,18р



/
- начальника зміни Спіріна О.Ш. посв, №. №2250-18 від21.12.18р

- начальника -зміни Чернюк О.А. посв. №. №2252-18 від21.12.18р.

Заведені і ведуться:

Журна.?! реєстрації всіупного інструкіажу. 1нс ірукіаж  проводи і ься згідно розробленої програми 
вступного інсірукгажу.

Журнали проведення первинного, повторного і ці.тьового інструкгажів на робочому місці 
відповідно до розробленого конспекту.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з пи тань пожежної безпеки згідно розробленої 
прої рами.

Всі журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Наказом №27 від 08 січня 2019року у відповідності з вимогами нормативних актів про охорону праці 
проводиться технічне навчання згідно розроб.ттених іемагичних планів для навчальних і руп.

Кухоиький М.С._
(жідігіїс) ~

_14__ _травня__ 2Ö.19̂ р.‘
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