
/ 
Додаток 8 

до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. №48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в і д п о в і д н о с т і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї б а з и в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь 

о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС», 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47, оф. 10, код ЄДРПОУ 41214579, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
Орват Кім Геннадійович - директор, тел./факс (044) 225-02-17, (067) 306-83-65 

е-таіі: Ьт14@ЬисІт10хот.иа 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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; 

Львівська область 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвииденої 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 16.08.2002 року на ТОВ 
«НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» страхування не проводиться так як не є об'єктом підвии{еної 
небезпеки. 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, Орват Кім Геннадійович 
(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: 
1. Роботи, иіо виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку); 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п.9 Додатку 6 до Порядку) 

підвииденої небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна 
3. Технологічні транспортні засоби (п.5 Додатку 7 до Порядку). 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 

гідравлічно установка ЛІМТТАМРІУІ 26-40, іден. № 1309, рік виготовлення 2004, країна 
виробник Фінляндія, (державний номерний знак Т08628АІ); 

робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений споруд (приміщень), 
- гідравлічне обладнання для паль СавадгапдеСРА 425, іден. № Н12250292, рік виготовленя 

2006, країно виробник Італія, (державний номерний знак Т08486АІ). 
ризик виникнення травм, будівель 

Кількість робочих місць - 12, у тому числі 10 на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.Будівель і споруд (при 
структурних підрозділів) - 0 (ну^ ЛРРЖПРАШ 

чичі 
ЦЕНТЕ ншннялдмінісіРАТіївних тст!;;>."^ 

ВІД-^6.-. ЇО/^р. \^ 
'-^зтор Бегень Гал' 



і виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)" 

Інші відомості (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-
правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

На підприємстві призначені відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та безпечне виконання робіт які у встановленому НПАОП 0.00'4.12'05 
порядку проййшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці: 
^ Петрушин Микола Володимирович - виконавець робіт; 
^ Український Віталій Іванович - виконавець робіт; 
^ Якубович Олексій Павлович - виконавець робіт; 
^ Пономаренко Сергій Григорович - виконавець робіт; 
^ Губський Сергій Ігорович - виконавець робіт; 

^ Вишневський Олег Федорович - Заступник директора по виробництву. 
Наказом № 01-ОП від 18.01.2018 р., на підприємстві створено службу охорони праці та 

затверджено «Положення про службу охорони праці», відповідальним за роботу з охорони 
праці на підприємстві відповідно до наказу № ОЗ-ОП від 24.01.2018 р., призначено Інженера з 
охорони праці ~ Михно Сергія Миколайовича (протокол перевірки знань № 81-90-18 від 
09.02.2018 р., ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; протокол перевірки знань № 04-02-18 від 
08.02.2018 р., ТОВ «НВЦ «Безпека та надійність»), управління охороною праці на підприємстві 
здійснює директор Орват Кім Геннадійович. 

Наказом № 10-ОП від 24.01.2018 р. на підприємстві затвердженні та введені інструкції з 
питань охорони праці в кількості (33 шт.) зокрема: 

1 7^2 І № 
п/п 

№ 

01-ОП 
02-ОП 
ОЗ'ОП 
04-ОП 

10 
11 
12 

05-ОП 

Найменування інструкції 

1^тРІ*<_^'^^ бступ^і^^^^П^трунт^у з охор^и праці 
Інстр^пщїяТохорони праці для бетоняра 
Інструкція з охорони праці для арматурника 

06-ОП 
07-ОП 
08-ОП 
09-ОП 
10-ОП 
11'ОП 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

12-ОП 

}^трукція з охорони праці для водія вантажного автомобіля 
ІІ,мш,:^ — . « _ . ~ ~ ' — — ——• . • -.. — «..̂ .1,..у#у̂  Ікуіуіии 
Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля 'ї^ЩУхФ з охорони праці для машиніста бурової установки 

]нагірукція з охорони праці для газозваршшп 
Інструкція з охорони пра^Одля електрозварника ручного ^пп^^^^^^і^ 
ІИГтп\/і/іііа з ^ : л '. 1 І • — : , .̂ -̂'•̂ -"«•«д̂ ^̂ ід̂ дупмпц ^учґЦ 
Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера 
ІЩЩЦІя^охорони праці для слюсаря по ремонту дорожньо-будівельних маш.ш 
ІНСтОУКиІЯ пупппиі, п^г,,.: ..^ : ^ — 

ІЗ-ОП 
и-оп 
15-ОП 
16-ОП 
17-ОП 
18-ОП 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

' - - , у̂ ..у̂ .̂̂ ;̂ ^ нк:іуіипіпу иирожНЬО'ОуОІвеЛІ 
Інструкція з охорони праці для машиніста бетононасосних установок 
Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора 
^-^'^№ЛтР^11}ІІ1Р0!Уд^^ персонал, (присвоєнню 1 ...у.-^^ 
Інструкція з охорони праці для бурильі^ ^ ^' 
Інструкція з охорони праці для підсобного робітнш^ 
Інструкція з охорони праці при виконанні стропильних робіт 

інструкція з ОХООПЧП ппппі п/Л .улг. г^.... :- — 

ІЯ-ОП 
20-ОП 
21-ОП 
22-ОП 
23-ОП 
24-ОП 
25-ОП 

28 
29 
ЗО 
31 

26-ОП 

7;7^;ГТ~-7-- • - " ^^^^^^пи^^^окш допомоги при нещасних випадках» 

Шспуущія а отрот „рт,/ під час вантажно - іюзвтт<,жчт„^и,„ 
ІНСтоукиія ^ пупппи,, п^^,.: ^ — ---~ ----і і^и^оі^птижуи с 

Інструкція з охорони праці під час виконання бетонних робіт — — —! 1 -̂ у̂ у*.іуг#іу«#тгі/і к^сіііиппил рооїт 
Інструкція з охорони праці під час демонтажу будівель т'^7^^^^^ 

Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт ~ 
Інструкція зшорони праці під час виконання робіт на самопідійомних колискам 
ІНСтп\/і^піа з ліуоплиі. г.»^..: ~::7~2 Г — —-— — —-: ' ^куууііи пи к, 

з охорони праці під час експлуатації балонів 

27-ОП 
28-ОП 
29-ОП 
Зр-ОП 
31-ОП 

: ; І 1- ^'*^члу%^іііиціі иилито 
IпВШ<ФЛШРШ^1ШІ^}Iдчас монтажу бетонах і залізобепиш,^;;7:;;;^^^ 
ІНСтОУКиІЯ Ч пупппиі, глулп,.; Г,:А ..^ : — — • ^ ^ 

_ : і—...^ ^......^^у ^сіпипил і ̂ шпзооеттоних конструкцій 
риштуТІ ' "^^^^^^^^^^^^^^^ 

І^^ція^охорони праці під час ро^й^;!^^ електрофікованим інст^^і;:;:^;;;^ - • — • - - 1---̂  .у.̂ . ^ ну^гіит слсктродуїкованим інструмені 
Інструщіязохорош^^ під час робіт з ручним пневматичним інструментом 
Інгтп\л^иіа о лулплілі г,^^..: ~ : ~ — 
------: 1 , -^^ ^ ^.у^пит ііпсотатичним інструментом 
Штрущія^о^а„, праці під час робітТ^ими інструментами та пристой 
ІНСтО\/КиІЯ Ч ПУППпип п^г...; г.!А гг.. - - ^ 

— ^—: , - г'/ •'•у»*>іуі ••му.чгу^уіуі^піпиіуш ти і 
1"£'Шт>^І охорони праці під час робіт на персо^^альном^, кпллп'и.п,.^, 
І^^^т^'Щ'^Ло^РО^праці під час робіт на риштуванняхі помостах 



32 32'0П Інструкція 3 охорони праці під час ручного переміщення вантажів 
33 33-ОП Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 

страхувальних засобів 

На підприємстві діють наступні нормативні акти які затверджені наказами по 
підприємству: 

Наказ № 04-ОП від 24.01.2018 р. Про затвердження «Переліку робіт підвии{еноїнебезпеки» 

Наказ № 05-ОП від 24.01.2018 р. Про затвердження «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» 

Наказ № 06-ОП від 24.01.2018 р. 
Про затвердження «Положення про діяльність уповноважених 
найманими працівнииами осіб з питань охорони праці на ТОВ «НБК 
«МІСТ-БУД СЕРВІС» 

Наказ № 07-ОП від 24.01.2018 р. 
Про затвердження «Положення про порядок проведення медичних 
оглядів працівників ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС та призначення 
відповідальної особи за проведення медичних оглядів» 

Наказ № 08-ОП від 24.01.2018 р. Про затвердження «Положення про комісію з питань охорони праці ТОВ 
«НБК «МІСТ'БУД СЕРВІС» 

Наказ № 09-ОП від 24.01.2018 р. 
Про Затвердження Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» 

Наказ № 11-ОП від 24.01.2018 р. Про затвердження Положення про систему управління охороною праці 
ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» 

Наказ № 12-ОП від 01.02.2018 р. 
Про затвердження навчальних планів та програм для навчання з 
безпечних методів та прийомів роботи працівників ТОВ «НБК «МІСТ-
БУД СЕРВІС» 

Наказ № 13-ОП від 12.02.2018 р. Про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці на ТОВ 
«НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» 

Відповідно до вимог ст, 18 Закону України «Про охорону праці» керівник та інженерно 
технічні працівники ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» пройшли навчання та перевірку знань з 
охорони праці, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 (протокол перевірки знань № 81'90'18 від 
09.02.2018 р., ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; протокол перевірки знань № 81-29ЕЛ-2018 від 
08.02.2018 р., ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; протокол перевірки знань № 04-02-18 від 
08.02.2018 р., ТОВ «НВЦ «Безпека та надійність», протокол перевірки знань № 81-244-18 від 
06.04.2018 р. ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»). 

Для виконання заявлених видів робіт підприємство має у своєму розпорядженні 
кваліфікований персонал. Його навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться 
відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 та затверджених наказом № 12-ОП від 01.02.2018 р., 
навчальних планів то програм для навчання з безпечних методів та прийомів роботи 
працівників ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС». 

Працівники підприємства проходять медичний огляд відповідно до вимог наказу МОЗ від 
21.05.2007р. №246. 

Все устаткування, інструменти і пристосування, наявні на підприємстві, мають 
інвентарні номери, забезпечені експлуатаційними документами відповідно до основних вимог 
ДСТУ 2.601-2006. 

Гідравлічна установка ЛІМТТАМРМ 26-40, державний номерний знак Т08628АІ, та 
гідравлічне обладнання для пальСазадгапсІеСРА 425, державний номерний знак Т08486АІв 
установленому Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 27.01.2010 р. № 9 Порядку пройшла технічний огляд. 

Спецодягом і засобами індивідуального захисту працівники забезпечені відповідно до 
вимог НПАОП 0.00-4.01-08, зокрема: 



^ Куртка утеплена «Ельба; 
^ Напівкомбінізон утеплений; 

Напівчоботи; 
>̂  Черевики робочі; 
>̂  Шапка з відворотом; 
>̂  Костюм літній (куртка + напівкомбінезон); 
^ Окуляри захисні; 

Каска захисно універсальна; 
Жилет сигнальний; 
Пояс страхувальний лямочний ПЛІ-М, які пройшли випробування на підприємстві ТОВ «НВЦ 
«Незалежні енергетичні системи» (сертифікат визнання вимірювальних можливостей від 
02.02.2018 р. № ПТ'12/18 виданий ДП «Укрметстандарт»), 

Інженерно технічні працівники підприємства в достатній кількості забезпечені 
наступними нормативно-правовими та матеріально-технічними актами. 

К.Г. Орват 
(підпис) 

« ^ » серпня 2018 р. 

(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована 
органі Держпраці «_ 

суб'єктів господарюваь у лсурналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець^ своїм иідпиьим надаь зі оду на Обр'обку персональних даних з метою 

забезпечення виконання вимог Порядкувидачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний помер 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.". 


