
Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 р. Лг»48

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Єврокар». Закарпатська область. Ужгородський р-н
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, код ЄДРПОУ 30913130, генеральний директор Царенко Ігор Анатолійович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРГІОУ. прізвище, ім ’я та  по батькові керівника,

_____________________________ 1?/факс: +38 (0312) 71-39-00, e-mail: eiirocar@eiirocar.ua.___________________________
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;

________ інд. 89460, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46.______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, усталю вання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

ін ф о р м а ц ія  про проведення добровільного аудиту з охорони праці з 03.10 по 04.10.2017 року проведені 
підтверджуючий аудит системи менеджменту СУОП у відповідності BS OHSAS 18001:2007 сертифікаційні- 
органом TÜVNORD Czech, s.r.o. аудиторської фірми TÜVNORD CERT GmbH.

(дата проведення аудиту)

Я, генеральний директор ПрАТ «Єврокар» Царенко Ігор Анатолійович__________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність та/або матеріально-технічної бази та умов праці вимога 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки експлуатаї 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: Додаток 6. п.6. Роботи, щ

(найменування виду робі

виконуються на висоті понад 1,3 метра; п.16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в
підвищеної небезпеки та/або машпн, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії дата місць, виготовлення,

зонах дії струму високої частоти; п. 18. Зберігання балонів із зрідженим газом; Додаток 7. п. 5. Технологічні
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу; кількість робочихмісць, У тому числі тих,

транспортні засоби (Додаток 1).______________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Гч і і іі  відомості На підприємстві у відповідності НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчаї
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність

ня і перевірки знань з питань охорони праці» створена наказом №409 від ЗО листопада 2015р. комісія по перевірці
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії начальника відділу охорони праці Хиля В.І. посвідчення №16
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

205 від 17.06.2016р.. протокол №25-Н-ОП. представників комісії: головного енергетика Цифра В.І. посвідченн; 
№Ю8Ю-ОП від 21.08.2015р.. протокол №121-А. головного механіка Куруц 3.3. посвідчення № 10811-ОП ви 
21.08.2015р.. протокол №121-А. голови ради трудового колективу Гордієнко О.С. посвідчення №12818-ОП в іі  

23.06.2017р..- протокол №130. завідувача навчального кабінету Калай Ю.С. посвідчення №Ю813-ОП ві; 
21.08.2015р.. протокол №121-А. Функції служби охорони праці виконує відділ охорони праці -  керівник ВОГ 
Хиля Віталій Іванович. Розроблені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, які затверджені наказод 
№224 від 02.07.2015р.. зокрема: И -11-2015 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт і 
діючих електроустановках. И-14-2015 Інструкція з охорони праці для електрика. И-15-2015 Інструкція з охороні 
праці під час виконання робіт на висоті із використанням спеціальних страхувальних засобів. И-18-2015 Інструкці; 
з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах. И-27-2015 Інструкція з охорони праці під час робіт і: 
застосуванням риштувань та помосту. И-49-2015 Інструкція з охорони праці для водіїв навантажувачів, И-87-201. 
Інструкція з охорони праці при роботі з хладагентом R134a, И-96-2015 Інструкція з охорони праці диспетчер; 
електропідстанції с.Соломоново 110/35/10кВ. Розроблені та затверджені в установленому порядку відповідн 
програми навчання з питань охорони праці, зокрема: Пр-07-2011 Програма навчання для водіїв навантажувачів 
Пр-27-2014 Програма повторного навчання для водіїв навантажувачів складського господарства ПрАТ «Єврокар» : 
питань охорони праці та системи управління якістю підприємства. Пр-23-2017 Програма повторного навчання дл; 
працівників служби головного енергетика з питань охорони праці. П р-15-2012 Програма навчання для працівники 
ПрАТ «Єврокар» - «Безпечне виконання робіт на висоті». З працівниками, які допущені виконувати роботі
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підвищеної небезпеки, проводяться щоквартальні інструктажі з питань охорони праці. Працівники проходя 
періодичні медичні огляди у відповідності «Списку періодичного медичного огляду працівників ПрАТ «Єврокар, 
на 2018 рік». Наказом №036 від 15 лютого 2018 року «Про призначення відповідальних осіб за технічний стан 
безпечну експлуатацію обладнання та пожежну безпеку» призначені відповідальні особи за справний технічний 
стан технологічного обладнання, машин, механізмів, устаткування і за безпечну роботу та експлуатацік 
обладнання, машин, механізмів, устаткування. Відповідальний за справний технічний стан навантажувачів механіь 
переванта-жувальних машин Баб’як М.М. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.22-08 «Правши 
будови і безпечної експлуатації навантажувачів», протокол №16-Н-Н від 15 квітня 2016р.. відповідальні з і 
безпечне виконання робіт навантажувачами: завідувач складу М К Р Гирявець С.С пройшов навчання 23.05.2017р 
протокол №19. завідувач складу 8К Р  Абрамова В.А. пройшов навчання 22.09.2015р. протокол №15. № 
підприємстві створена служба головного енергетика. Головний енергетик Цифра Василь Іванович пройшої 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» посвідченні 
№16/171 від 29 квітня 2016 р. протокол №20-Н-Еб. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів): 
посвідчення №16/179 від 29 квітня 2016 р. протокол №21-Н-Ет.. група з електробезпеки V (п’ята чергова) протоко/ 
№1 від 19.01.2018. Електротехнічний персонал служби головного енергетика проходить щорічне навчання 
перевірку знань з питань охорони праці та підтвердження групи з електробезпеки. Відповідальні за безпечне 
виконання робіт на висоті: Попенко Володимир Михайлович - начальник відділу експлуатації, пройшов навчанн? 
на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», посвідчення №17/031 
протокол №4-Н-В від 17.02.17р.. з охорони праці №Ю809-ОП від 21.08.15р.. Цифра Василь Іванович - головний 
енергетик, пройшов навчання на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт не 
висоті», посвідчення №17/030. протокол №4-Н-В від 17.02.17р.. з охорони праці №Ю8Ю-ОП від 21.08.15р.. Куруї. 
Золтан Золтанович - головний механік, пройшов навчання на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прац 
під час виконання робіт на висоті», посвідчення №17/029. протокол №4-Н-В від 17.02.17р.. з охорони п; 
№ 10811-ОП від 21.08.15р. До виконання робіт на висоті допущені працівники згідно «Переліку працівників, як 
допущені до виконання робіт на висоті» від 28.08.2017р.. працівники забезпечені випробуваними засобами захисту 
роботи на висоті виконуються по наряду-допуску з пересувних риштувань, які піддаються щорічномл 
випробуванню з оформлення актів перевірки. Для зберігання балонів з хладагентом Ш 34а у приміщеннях складів 
М КР. 8К Р відведено спеціально обладнане місце для їх зберігання. У місцях зберігання балонів ведеться 
щоденний контроль температурного режиму. Небезпеки, що існюють на підприємстві ідентифіковані та проведене 
відповідна оцінка ризиків, яка включає: види діяльності та продукцію, також при проведенні проектних і науково- 
дослідних робіт і коли: планується заміна вихідних компонентів при випуску освоєної продукції, готується де 
введення в дію нова діяльність, ділянка, технологічна лінія і т.п.. до робіт залучається нова категорія підрядників 
проводиться підготовка до змін у виробничому і технологічному процесах і т.д. Процес ідентифікації небезпек 
оцінки ризиків та управління ризиками виконаний як запобіжний захід. Відомості по всіх небезпеках і аналі: 
ризиків заносяться в «Реєстр небезпек та оцінки ризиків". Впроваджена система ефективного внутрішнього 
контролю за додержанням працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорона 
праці, яка включає: контроль ВОП у формі перевірок окремих видів робіт, робочих місць або ділянок, структурних 
підрозділів; ІІІ-ох ступеневий оперативний контроль: внутрішній аудит. На підприємстві розроблений плаг 
локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій ШЛАС), який введений в дію 15.10.10р. Працівники 
підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 313 у відповідності встановлених 
норм та специфіки виробництва. Терміни носки зазначені у додатку до Колективного договора. Вимоги : 
експлуатації спеціальною одягу та спеціального взуття викладені в ЕС-1 “Інструкція з експлуатації спеціальніше 
одягу. (Іпеуарьного взуття” . За роботу у несприятлевих умовах праці працівникам видається молоко ті 
передбанещ^Цші пільги, згідно Колективного договору. Діє система соціального забезпечення.

І.А. Царенко
(ініціали та  прізвище)

м.п.
«23» березня 20]_8 р.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюван
«£.<? » 2018 р. № _________ •

1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті.”.



Додаток 1 до Декларації відповідності 
матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони 
праці

Перелік технологічних транспортних засобів, що експлуатуються

№
з/п

Тип технологічного т/з Марка/модель Реєстраційний 
номерний знак

Заводський
номер

Рік виготовлення

1 Дизельний навантажувач STILL R70-25 T10413A 517322000641 2007
2 Дизельний навантажувач STILL R70-45 T10403A 517050104915 2006
3 Дизельний навантажувач TOYOTA 7FD45 T10183A 7FDA50-31254 2008
4 Дизельний навантажувач TOYOTA 7FD45 T10193A 7FDA50-31242 2008
5 Дизельний навантажувач TOYOTA 7FD45 TI 0203A 7FDA50-31217 2008
6 Дизельний навантажувач TOYOTA 7FD45 T10213A 7FDA50-31230 2008
7 Електричний навантажувач STILL RX60-45 TI 1243A 516048002750 2005
8 Електричний навантажувач STILL RX60-35 T06683A 516046002741 2005
9 Електричний навантажувач TOYOTA 7FBE20 TI 0223A 7FBE20-51578 2008
10 Електричний навантажувач TOYOTA 7FBE18 T10233A 7FBE18-58178 2008

Начальник відділу охорони праці В.І. Хиля


