
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 нраці

І. Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Ядзакі Україна
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Закарпатська обл. УжгородськиіЗ р-н; с. Минай. вул. ІТурянииі.І
місцезнаходження,

Код платний податків згідно з ЄДРПОУ: 32269989
код згідно з ЄДРПОУ

Виконавчий директор Мічош Босак тел. № 42-90-01; Е-таїІ: vul.administration@ vazaki-europe.com 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;
Вид діяльност і згідно КВЕД: 29. J J  Виробництво електричного й електронного устаткування для 
автотранспортних засобів

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживаипя, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська обл. Ужгородський р-н: с. Минай, вул. І Туряниці, 7
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ “Страхова колтанія 
“Українська страхова група" Договір добровічьного страхування відповідальності перед 
треті.ми особами. Строк дії по.чісу 1 рік. № 71-0105-17-00108 від 05.07.2017
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ _________________
(дата проведення аудиту)

Я, Мілош Босак
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - ггідприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таїсих робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маптан, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
1. Роботи підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6, пункт 6, до Порядку Постанови 
К М №  48 від 07.02.20181
а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад вилюгалі 1 J  метра.
які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони 
нраці
2. Експлуатаиія (застосувування) Технологічних транспортних засобів, що зазначені у 
додатку 7 п.5 до Порядку Постанови К М М  48 від 07.02.2018), а саме:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та'або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

mailto:vul.administration@vazaki-europe.com


Навантажувач (вилочний) R C 40-25, заводський M>FI4352F 00377, двигун №52191, 
державний номер Т  00174 АО, рік виготовлення 2011, завод-виготовлювач STILL, країна 
виробник Німеччина:

Електрокара R X 50-15, заводський М 515054800171, державний номер ТО 00176ЛО, рік 
виготовлення 2011р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Німеччина:

Електрокара R60-25, заводський №516321 В  01070, державний номер Т00219 АО, рік 
виготовлення 2011р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електрокара R60-22, заводський №516042005393, державний н о л і є р ___ ТО 0536ЛО, рік
виготовлення 2004р„ завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина;

Електрокара RX50-15, заводський № 515054001735, державний номер ТО 848 ЗА, рік 
виготовлення 2004р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електрокара R60-22, заводський №516042003447, державний номер____ ТО 847 ЗА, рік
виготовлення 2004р. , завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електронавантажувач МХІО заводський М612307000263 . державний номер ТО 903 ЗА, рік 
виготовлення 2004р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електронавантажувач МХІО заводський №612307000262, державний номер ТО 904 ЗА, рік 
виготовлення 2004р. , завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина

Електропідйомник -  штаблер EVG-S14, заводський № 330221400684, державний номер ТО 
901 ЗА, рік виготовлення 2004р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електронавантажувач М Х-Х ТЕ, заводський Ж& 612301702137, державний номер Т 1180 ЗА, 
рік виготовлення 2009р., завод-виготов.'гювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електронавантажувач М Х-Х ТЕ, заводський №>612301300048. державний номерТО 0175, рік 
виготовлення 2011р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Нічеччина:

Електропідйомник EGV-SI4, заводський №330221400683, державний номер ТО 850 ЗА, рік 
виготовлення 2004р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Німеччи

Електропідйомник — EJC10, заводський №«3063810, державний номер___ ТО 849 ЗА, рік
виготовлення 2004р., завод-виготовлювач STILL, країна виробник Німеччина:

Електропідйомник MANITOU 100 XEL, заводський №q5061 77. державний номер ТО 902 ЗА 
рік виготовлення 2003р . , країна виробник Нічеччина.

Кількість робочих місць: 1897. па яких існує уіаик виникнення травм: 76
Будівля в якій знаходиться : виробничий корпус та адміністративно побутовий корпус: 
Відкритий павіс з металевого каркасу: Контрольно-пропуускний пункт: Насосна станиія. 
Котельня
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення іравм будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Виконавчий директор Мілош Босак пройїиов навчання та перевірку знань з 
знань з питань охорони праці (посвідчення №  23654 протокол №  44 від 18 жовтня 2017р. - 
видане Учбово -  курсовим комбінатом УЖКГ ORA



Наявність служби з охорони прані

На підпуисмстві створена служба охорони пуаиі. наказом № 007/HR від 24.05.2004р.

Інженером з охорони праці Вербич Н.В. призначена наказо.м НО 02635 від 21.11.2007р. 
(посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці № 18041 протокол 8 від 
12 лютого 2018р).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праиі Наказ 0745/HR від 
10.09.2015р.. члени якої пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

Посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці № 18330 протокол j\b 
49 від 21 вересня 2015р. Начачьника департаменту по роботі з персоналом Баклагіна Н.М.- 
видане Учбово -  курсовим комбінатом УЖКГ ОДА

Посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праиі № 22235 протокол № 
14 від 16 травня 2017р. Начальника департаменту бпробпиитва Деркач В.В.- видане Учбово -  
курсовші комбінатом УЖКГ ОДА

Посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праиі Л» 21662 протокол №  
54-1 від 06 грудня 2016р. Начальника департаменту логістики Медениій 0.1..- видане Учбово -  
курсовьш ко.мбінато.м УЖКГ ОДА

Посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праиі № 18850 протокол №  
49 від 21 вересня 2015р. начальника РМВ Бреусов Д.Д.- видане Учбово -  курсовіш комбінатом 
УЖКГ ОДА

Посвідчення про навчання і перевірку знань з питань охорони праиі Яя 21657протокол .\s 
54-1 від 6 грудня 2016р. довіреної особи з питань ОПЗганич М.Ф.- видане Учбово — курсовим

На підприє.истві розроблена і діє СУОП, у 2004р. лідприємство пройшло сертифікацію 
на відповідності вішог стандарту Систе.мі Екологічного Менеджменту ISO 14001 met Систе.мі 
Менеджменту Безпеки Праиі OHSAS18001;

Навчання з питань охорони праиі посадові особи та працівники, які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою проходять в зовнішню: навчальних закладах, які мають відповідні 
сертифікати.

Г[різвиш,е, імя по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відповідальна особа за технічний стан і безпечру експлуатацію навантажувачів 
призначено наказом № 0901/HR від 16.01/2017р. заввідувач склада Лату М.В. {посвідчення 
№21923 від 2912.2017р. )

BidnoeidœtbHa особа за переміщення вантажів призначено наказом М  0901/HR від 
16.01/20! 7р., майстра сісіаду Гангура В. В. {посвідчення №19664 від 22.02.2016р. ).

Відповідальна особа за проведення робіт на висоті, призначено наказом № 449/HR від 
01.1 ]/2012р., нача.іьник РМВ Бреусов Д.Л. {посвідчення №13547 від 19.10.2012р. )

Інструкції про проведеіпія навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві розроблені та введенні в дію іпстр\>киії з питань охорони праці по професіях 
та видах робіт, відповідно яких проводиться інструктажі на робочш .місцях, в то.чу числі : 
YUL-ES-1-64 - Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті {Наказ №0792/HR



від 25.01.2016); YUL-ES-1-бЗ-Ьіструкція з охоуопи праці при роботі на автонабантажувачі 
(Наказ 0732HR від 13.07.2015 ): YUL-ES‘1-38 - Інструкція з охорони пуаиі пуп роботі на
е.чектионавантажувачі (Наказ 0732/HR /  13.07.2015): EA-HR-UUK-xx-1-Обб - Інструкція з 
охорони пуаиі при роботах із застосуваннялі переносних драбин, драбинок та сходів 
(Наказ Nq 1146/HR від 23/01/2018). EA-HR-UüK-xx-1-ОбО - Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеиіальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту ( Наказ № 1101/HR від 07.11.2017). EA-HR-UUK-xx-1-067 - Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (Наказ Ks 1146/HR від 23.01.2018)

Експлуатаційна документація

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі і на 
машини та устаткування підвищеної небезпеки.

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

Л.чя праиівників створенні безпечні умови праці на кожному робочому місці, належні побутові 
умови.

засоби індивідуального захисту.

Усі працівники забезпеченні спецодягом, спеивзуттям. засобами індивідуашіого та
Колдоговорі.колективного захисту іідштдпа&пі

17 травня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єкі’ів господарювання у територіальиоіму 
органі Д е р ж п р а ц і с ^ 2 0 / / ^ р .  № ^  ̂ ________  _____  .

Примітки: 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.".


