
і Додаток 8 
до Порядку 

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

І 
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
'^АРКА-ПІК" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 98, офіс 117 А, 35145870, Захарчук Сергій 
Володимирович, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
тел. (032)295-40-64; електронна адреса: агка рік(а)дкг.пе( 

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; 

79000, Львівська обл. м. Львів, вул. Кривоноса, 1 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 16.11.2002 року в ТОВ "Інженерно-
будівельна компанія "КАРКАС" страхування не проводиться тому що на підприємстві відсутні об'єкти 
підвищеної небезпеки. 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.05.2018 
(дата проведення аудиту) 

Я, Захарчук Сергііі Володимирович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

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, устатковання 
підвищеної небезпеки: 
ремонт водозбірних споруд (п. з Додатку 6 Порядку), роботи, що виконуються на висоті понад 
1,3 метри (п. З Додатку 6 Порядку), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
метри(п. 9 Додатку 6 Порядку), зварювальні роботи (н. 19 Додатку 6 Порядку); 

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності). 
* • І номер парти, дата виготовлення, країна походже і | да_т 

ІЦЕНТР НАДАННЯ ДДМІНІСТРйїИБІІИХ ПОСЛУГ м.ЛЬВ 

— ві|конуються та/або експлуатуються (застосовуються) бе: і ф ; ф и м а н н я ^ - £ -^ВО^^МІ 

ЛЬВІВСЬКА Г/І;СЬКЛГА,(ІІ% 
ЦЕНТР НАДАННЯ ДДМІНІСТРйїИБІІИХ ПОСЛУГ м.ЛЬВОВЛ 

від " (9 / " ОЄ 2 0 / с / р. " 

Адміністратор Мартинів Ярина 



з робочих місця, з них 2, на якому існує підвищений ризик винекнення травм 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
Будівель і сноруд(приміщеиь) - 1, ^_ ; 

будівель і споруд^приміщень), 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості: 
Наказом №1-ОП від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено особою 

відповідольною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
Наказом №2-ОП від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено відповідальним 

за електрогосподарство на підприємстві; 
Наказом №3-ОП від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено відповідальним 

за безпечне виконання робіт на висоті; 
Наказом №12-ОП від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено відповідальним 

за безпечне викоиаиня земляних робіт; 
Наказом №14-ОН від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено відповідальним 

за безпечне виконання робіт ремонту водозбірних споруд; 
Наказом №8-ОП від 29.05.2018 р. головного інженера Савулу В.Л. призначено відповідольним 

за безпечне виконання зварювальних робіт; (прізвище, ім'я та по 
батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Витяг з протоколу № 81-403-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київськії! 
області з перевірки знання Законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, надання перщої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з ОН) у 
директора Захарчука С.В., виконроба Дубровного О.М. і головного інженера Савули В.Л., а також 
додатково НПАОН 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями, 
ННАОН 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ННАОН 28.52-1.31-13 
Правила охорони праці під час зварювання металів, ННАОН 0.00-5.11-86 Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОН 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 
газопостачання у виконроба Дубровного О.М. і головного інженера Савули В.Л., які пройшли навчання 
у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». 

Витяг з протоколу № 81-149ЕЛ-2018 від 24.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держираці у Київській 
області з перевірки знання НПАОН 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, ННАОН 40.1-1.32-01 
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, ННАОН 40.1-1.07-01 
Правила експлуатації електрозахисних засобів з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з 
електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у головного інженера 
Савулн В.Л., та з підтвердженням НІ кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В у електрогазолзварника Олійника В.М. (наступна перевірка 
знань - 24.05.2019 р.), які пройщлн навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». 

Витяг з протоколу № 428 від 25.05.2018 р. засідання кваліфікаційної атестаційної комісії ТОВ 
«НВН «Професійна безпека» з перевірки знання, уміння і навички з професії «Електрозварник ручного 
зварювання» у електрогазозварника Олійника Василя Миколайовича, з присвоєнням 3-го 
кваліфікаційного розряду, який пройщов навчання у ТОВ «НВЦ « Професійна безпека. 

Витяг з протоколу № 81-397-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки знання і уміння безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням 
індивідуальних страхувальних засобів, відповідно до вимог ННАОН 0.00-1.15-07 Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті у арматурника Кудільчака І.Г. і монтажника Захарчука А.В., які 
пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека». 

Витяг з протоколу № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки; знання і уміння на допуск до безпечного виконання робіт з інструментом та 
пристроями ВІДПОВІДНО до вимог ННАОН 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час виконання робіт з 
інструментом та пристроями у арматурника Кудільчака І.Г. і монтажника Захарчука А.В, які пройшли 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека». 

Витяг з протоколу № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки: знання і уміння на допуск до безпечного виконання земляних робіт відповідно до 
вимог "Інструкції з охорони праці під час виконання земляних робіт" відповідно до вимог ННАОН 45.2-
7.02-12 "Система стандартів безпеки прані. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) у 



арматурника Кудільчака І.Г. і іугонтажника Захарчука А.В, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна Безпека». 

Витяг з протоколу № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки: знання і уміння на допуск до безпечного виконання робіт в газовому господарстві 
відповідно до вимог Н П А О П 0.00-5.11-85 Типова іі^струкція з організації безпечного йедення 
газонебезпечних робіт з висновком комісії про донш;к^о виконання робіт в колодязях, траншеях, 
котлованах, колекторах та замкнутому просторі у арматурника Кудільчака І.Г. і монтажника 
Захарчука А.В, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека». 

На підприємстві створено служба охорони праці та затверджено Положення про службу охорони 
праці наказом №1-ОП від 29.05.2018 р.розроблене на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 
службу охорони праці з врахуванням специфіки виробництва, видів діяльності та чисельності 
працівників. Інженер з охорони праці (за сумісництвом) - Савула Володимир Леонідович. В наявності 
на підприємстві 14 інструкцій з охорони праці, що затверджені наказом №7-ОП від 29.05.2018 р. 

наявністю служби охорони праці, 
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питпнь 
охорони праці» затвердженого наказом №9-ОП від 29.01.2018 р., яке розроблене на основі типового з 
урахуванням специфіки. Проходження вступного, первинного, повторного інструктажу фіксуються у 
журналі реєстрації інструктажів, де зазначено дата проведення, номер інструкції, за якими проводився 
інструктаж та підписи. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Паспорт, інструкція з безпечної експлуатації на зварювальний апарат інверторний, типу ЗСИ 

220 Зени, інв. №07 (перевірка проведено електротехнічною лабораторією ФО-П «Шуст О.Я.») 
експлуатаційної документації. 
Працівники ТОВ "АРКА-ППС" забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 

повному обсязі, а саме; пояси запобіжні лямкові - 4 од., знаряддя для верхолазних робіт, каски захисні -
15 од., спецвзуття -15 од., напівкомбінезон утеплений - 1 од., космтюм бавовняний - 20 од., куртка 
утеплена - 20 од., костюм зварника - 1 од., штани утеплені - 12 од., рукавиці - 40 од., рукавиці 
брезентові - 14 од., окуляри захисні - 2 од., окуляри захисні - 2 од., маска зварника - 1 од., спецодяг 
зварника - 1 од., жилети сигнальні - 25 од., респіратори - 6 од., вогнегасник - 4 од, аптечка - 4 од. 

засобів індивідуального захисту. 
Працівники забезпечені необхідноюнавчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності 
документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що 
декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогнм законодавства з питань 

експлуатацшпа 

охорони праці та 
промислової безпеки. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

08 тр; 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
органі Держпраці р:^ їС^ІН^ 20_^4). № ^</^[^/<Р 

Захарчук С.В. 
(ініціали та прізвище) 

господарювання у територіальному 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згод> на оЬроОку пере 

управління Держпраці 
У ЛЬВІВСЬКІЙ області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 
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.". 


