
Ладутск 8 ло Порядку (в редзкиіз лостамони Кабінету 
Міністрів України еіл 7 лютого 2015 р. Ĵ l̂ 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ  ̂"
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Інтеуфіл»: 88000, Закаупатська обл., м,Ужгород, вул. О, Кошового, 6,6: код ЄДРПОУ: 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

34022671: диуектор Адамчук О.І,; конпител.: 0312-66-95-00:_________________________
телефаксу, адреса електронної пошти місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. О, Кошового, 6.6___________________________
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ТОВ «Альянс 
Україна»: до 31/12/2018: №16756:1/01/2018._______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:________________
(дата проведення аудиту)

Я, Адамчук Олег Іванович -  директор ТОВ «Інтеуфіл»_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
пуаиі вимогам законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: технічне обслуговування
машин, механЬмів устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 до 
Порядку, а саме: технологічні транспортні засоби (п.5 Додатку 7 до Порядку): 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

№
п/
п

Назва обладнання Тип
(модель)

Країна
походження

Рік
вигото
влення

Заводська 
й номер

Лержавни
й

реєстрацій
нийКа

і
А втонавантажува ч

PD01A15PO Японія 2005
PD01E70

ТІ 126 ЗА
NISSAN 4197

2
Автонавантажувач TFG320GE1

Німеччина 2009 FN396318 Т1074 3А
JUNGHEINRICH 15-450

3
Електроштабелеу ETV114GE1

Німеччина 2008
91055061-

Т1051 ЗА
JUNGHEINRICH 15-7I0DZ М

і
Електронавантажув

NR14NH Фінляндія 2011
8NN-

Т00091 АО
ач/Ричтрак CAT 10097

5
Електронавантажув

FM 17 Німеччина 2001
FCA0008

Т00369АО
ач Still 6

6
Штабелер
електричний

S1.5S Італія 2014
С442Т024

75М
Т00548АО



HYSTER \
Акамуляторна 
теліжка з ручним  
управ LINDE

L12 Німеччина 2003
W4X379P

02031
Т00401АО

Акамуляторна 
теліжка LINDE Т16 Німеччина 2002

W4X360N
05630

Т00402АО

Штабелер
акумуляторний
LINDE

L12 Німеччина 2003
W4X379P

02289
Т00404АО

10
А етонавантажувач 
самохідний LINDE

L12 Німеччина 2002
W4X379N

02972 Т00403АО

11
А втонавантажувая 
самохідний LINDE

L12 Німеччина 2003 W4X379P
04300

Т00405АО

12
А етонавантажувач 
самохідний LINDE

L12 Німеччина 2003
W4X379P

04362
Т00406АО

13
Електричний візок 
HYSTER

P2.0SE Італія 2014 В978Т018
67М

Т00547АО

_____Всього на підприємстві -  201 робоче м іст , і  них ~ ЗО робочих місць на яких існує
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

підвищений ризик виникнення травм: всього будівель (споруд) -1 0 , з них:
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

адміністративний корпус - 1. головний виробничий корпус - 1, транспортна прохідна - 1,
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких

иентральна прохідна -і, склад №15 -  L  иех з виготовлення парфумів - 1, склади №М5,6 -1, 
існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 

иех пластмасової тари - 1 ,  «очисні споруди» -1 , скіад тари з під сировини -1 .
дільниць, структурних підрозділів)

Ін ш і ВІДОМОСТІ: відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки -  інженер з ОН Воробйов О.Г.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

На підприємстві затверджені наступні інструкиії з охорони праці : 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

№ ІІІ-76 Інструкція з охорони праці налагоджувальника контрольно-вимірювальних 
інструктажу з питань охстони праиі. експлуаташйної документації, засобів індивідуального захисту, 
приладів і  автоматики (КВНіА) дільниці головного електроніка: № ІІІ-50 Інструкція з 
нор.маттно-пиавовоі та матеріально- технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

охорони праиі слюсаря з ремонту електронаватажувачів: №111-48 Інструкція з охорони 
праці водія автонаватажуеача; № ПІ-9 Інструкція з охорони праиі вантажника: М  НІ-7 
Інструкція з охорони праиі акумуляторинків: № ІІ-ЗЗ Інструкція з охорони праці під час 
роботи з ручними інструментами та пристроями: № Н-22 Інструкція з охорони праці з 
безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (із зрідженими газами, з 
киснем, з азотом та ін.газамн): № Н-18 Інструкція з охорони праці по безпечному 
виконанню вантажно-розвантажувальних робіт: № П-11 Інструкція з охорони праиі по 
безпечному веденню робіт водія електронавантажувача до 2 тон: №11-9 Інструкція з 
охорони праці по наданню першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних 
випадках.
______Керівники робіт пройшли навчання з питань охорони праці, а саме:



Посада Номео та дата протоколу пеоевівки 
знань

Директор №21 від 10/07/2017Р.
Інженер 3 охорони праиі №19 від 15/04/20І6Р.

Головний інженер №40 від 02/10/2017р.
Начальник складу №48-ОП від 17/03/2017р.

Відповідальна особа з організації технічного
№10 від 20/03/2017Р.нагляду та безпечної експлуатації електро- 

та автонавантажувачів (тех. служба)
Відповідальна особа з безпечної роботи 

електро- та автонавантажувачів (цех 1) ЖоІО від 20/03/201 7р.

Відповідальна особа з безпечної роботи 
електро- та автонавантажувачів (цех 2) №10 від 20/03/2017р.

Відповідальна особа з безпечної роботи 
електро- та автонавантажувачів (цех 3) №9-«П»-І від 12/07/2017р.

Відповідальна особа з безпечної роботи 
електро- та автонавантажувачів (цех 4) №9-«П»-І від 12/07/2017Р.

Відповідальна особа з безпечної роботи 
електро- та автонавантажувачів (склади) №10 від 20/03/2017р,

Водій електронавантажувача (тех, 
служба)

№10-ІП від 02/06/2014р, (повторна 
перевірка знань-протокол №9 від 
28/12/2017р.)

Водій електронавантажувача (склад)
№133-«П»-П від 13/06/201Зр. (повторна
перевірка знань-протокол Л2ІЗ від 
13/04/2018Р.)

Водій автонавантажувача (склад)
№74-1 від 19/10/2012р, (повторна перевірка
знань-протокол №13 від 13/04/2018р.)

Водій автонавантажувача (склад) №09 від 06/04/2016р , (повторна перевірка
Ш І Ш Ш І Ш

Водій автонавантажувача (склад) Л209 від 06/04/2016р . (повторна перевірка
знань-протокол №13 від 13/04/2018р.)

Водій автонавантажувача (склад)
№10-111 від 02/06/2014р, (повторна 
перевірка знань-протокол №13 від
13/04/2018р ,)

Наказом М109 по підприємству від 21.11.2017 створено комісію з питань 
перевірки знань з охорони праиі. Наказом М38 по підприємству від 31.03.2017 
затверджено «Положення про проходження медичних оглядів на підприємстві». 
Наказом Лй94 по підприємству від 18.09,2017 затверджено «Норми видачі спецодягу, 
спеивзуття та інших засобів індивідуалного захисту на підприємстві» відповідно до 
якого працівники запезпечуються відповідними засобами індивідуального захисту. 
Наказом М 37 по підприємству від 31.03.2017 призначено відповідальну особу з організації 
технічного нагляду та безпечної експлуатації та окремих відповідальних осіб з безпечної 
роботи електро- та автонавантажувачів. На всі технологічні транспортні засоби є в 
наявності свідоцтва про реєстрацію. 10.11,2017р. Д П  «Закарпатський ЕТН» було 
проведено державний технічний огляд наявних технологічних транспортних засобів, 
про що підприємству видано акт з позитивним висновком, У відповідності до вимог 
Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань, розроблено 
та введено в дію наказом №86 від 27.07.2013р. «Положення про порядок проведення



навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». Під нас прийняття на роботу та 
періодично праиівникам проводяться вступний та періодичні інструктажі, в окремих 
випадках позаплановий, та иіпьовий інструктаж з питань охорони праиі з записами в 
«Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праиі», В наявності е 
експлуатаиійна документація на устаткування підвищеної небезпеки.
Підприємство має дозволи на проведення робіт та на машини і механізми підвищеної 
небезпеки:
-дозвіл ЛЬ241.18,21 від 22/05/2018р, (на технічне обслуговування: машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічне устатковання хімічної 
промисловості: парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт: 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: вантажопідіймальні крани, 
машини: технологічні транспортні засоби),
-дозвіл М242.18,21 від 22/05/2018р, (на технічну експлуатацію (застосування): машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічне устатковання 
хімічної промисловості: парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 
МВт: посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: вантажопідіймальні крани, 
машини).
______Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з
питань з охорони праиі.

-  Пя.Ж
(ініціали та прізвище)

м.п.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « 2 0 ^ р .  № ____ .

в /.у


