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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 

праці 

Відомості про роботодавця 

Приватне підприємство «Компанія Інсгалбуд» 

81500, Львіввська область, м. Городок, вул. В. Івасюка, 2д 
для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження 

ЄДРПОУ 33465397. Пристава Мирослава Михайлівна 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,, 

тел./факс: (03231) 32-220.32-219.е-таи: ііі£о(й),іп8<аІЬиа.сот.ца 
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 

81500. Львівська область, м. Городок, вул. В. Івасюка, 2д 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ІІВ-18'7263-ЛВЗ-0205 від 27.08^2018р,Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія «ГЛРДІЛН» 
(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) 

О > > і 

Пристава Мирослава Михайлівна 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної або фізичної особи- підприємця) цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки (Постанова КМУ від 07.02.18 р. № 48 «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107»): 
-продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями, 
крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування піцземних комунікацій чи під водою (ПУНКТ 4 додатку 6 Порядку...); 
-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 6 додатку 6 Порядку...); 
-роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах) (пункт 8 додатку 6 Порядку...); 
-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (пункт 9 додатку 6 ПОРЯДКУ...) ; 
-роботи верхолазні (пункт 14 додатку 6 ПОРЯДКУ...); 
•роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти (пункт 16 додатку 6 Порядку...); 
-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-
бутан, кисень технічний) (пункт 18 додатку 6 Порядку...); 
-зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку...);, 
-технологічні транспортні засоби (пункт 5 додатку 7 ПОРЯДКУ...), а саме: 
проколочна машина Ві<:сЬЛУі*сЬЛТ2720,2006 року випуску 
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для виконання горизонтально - направленого буріння; країна виробник США; 
- екскаватор САТ 301.5 5В\У09486 2005р.в.,зав.№5О\У09486 країна виробник США 
- екскаватор .ІСВ8018 8ЬР0801 86Е1047290 2006р.в.зав.№8ЬР0801 країна виробник 
Великобританія ; 
-екскаватор Херреііп ХМ 15 сер. ном. 5151230/.І 909 Б/у , 1992 р. в.; країна виробник 
Нііисчинна; 
-екскаватор-гусеничний ЛСВ8050.І01741641 2011р.влав.№ .ІСВ8050,і01741641 країна 
виробник Великобританія; 
-екскавагор-колісний,багатоковшовий,Оі1сЬ-\¥іісЬ 6510 1982р.в. зав. №655089 країна 
виробник США; 
-екскаватор-навантажувач ІСВ ЗСХ4ТЕ91618234 Т 01432 ВС; 2009р.в. 
зав.ХоЛСВЗСХ4ТЕ9168234;країна виробник Англія. 
-екскаватор-Траншеєкопач ВіІсК-\¥іІсН ЗУ1384 1982р.в. зав.№655089 країна 
виробник США; 
-компресор повітряний на кліс.шасі СОМРАШ В Ь Т 0406 С38 
зав.№Л¥СА1С251051636330; країна виробник Нііисчинна; 
-компресор повітряний на кліс.шасі СОМРАІК ПЬТ 0406С38; зав. № 
\¥СА1С251051636399; країна виробник Німечинна . 
(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 експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць 9, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 9, виробнича плоиіадка - 1, офіс підприємства - 1 
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів. дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 

Директор ПП «Компанія Інсталбуд» Пристава М. М. пройшла перевірку знань 
чинних законодавчих та норматнвно-правових актів з питань охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання 
долікарської допомоги потерпілому у разі настання нешасного випадку в ДП 
«Західний експертио-тсхпічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.). 
Наказом № 04-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань з охорони 
праці працівників підприємства. Голова комісії - заступник директора по виробничій 
частині ПП «Компанія Інсталбуд» Кошіль І.П. пройшов перевірку знань чинних 
законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в ДП «Західний 
екснертно-тсхнічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), члени 
комісії - інженер з охорони праці Файчак О.Я. пройшов перевірку знань з питань 
охорони праці в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з 
протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.) та відповідальний за електрогосподарство Криса 
М.П. пройшов перевірку знань чинних законодавчих та нормативно-правових актів 
з питань охорони праці в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» 
(витяг з протоколу №> 053-17 від 25.07.2017р.). 
Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-
5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» у 
працівників підприємства. Голова комісії - заступник директора по виробничій 
частині Кошіль І.П. пройиіов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-
технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії-
майстер Бренич Р.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 
16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я, пройшов 



перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» 
(витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.) 
Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 45.2-
7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» у працівників нідприємства. Голова коміс і ї -
заступник директора по виробничії^ частині Кошіль І.П. проіішов перевірку знань 
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у будівництві» в ДП «Західниіі експертно-технічниіі 
центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - виконроб Бреїшч 
Р.П. пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» в ДП 
«Західний екснертно-тсхнічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), 
член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я. пройшов перевірку знань 
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у будівництві» в Західноукраїнському навчальному центрі 
«Спеціаліст» (витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.) 
Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у працівників 
підприємства. Голова коміс і ї - заступник директора по виробничій частині Кошіль 
Ї.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з 
протоколу №> 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії- виконроб Бренич Р.П. пройшов 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічппй центр» (витяг з протоколу 
№ 01-246 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я. 
пройшов перевірку зпаиь НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» 
(витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.). 
Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» у працівників підприємства. 
Голова коміс і ї - заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з 
протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак 
О.Я. (V група електробезпеки до і вище 1000В) в Західноукраїнському навчальному 
центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №008-18 від 23.02. 2018р.), член комісії -
відповідальний за електрогосподарство Криса М.П. (V група електробезпеки до і 
вище 1000В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ПП «Агроенерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 
26.12. 2017р.) 

Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації облаіціання, шо працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газоностачапня» у 
працівників підприємства. Голова коміс і ї -заступник директора ио виробничій 
частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ДП «Західний екснертно-
техиічний центр» (витяг з протоколу № 01-27 від 16.08.2018р,), члени комісії -
виконроб Бренич Р.П. та заступник директора Петруняк Л.І. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 



газопостачання» в пройшли перевірку знань в ДП «Західний експертно-технічний 
центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.). 
Наказом X» 05-ОП від 17.10.2017р : 
- призначено відповідальним за справний стан, безпечну експлуатацію та зй безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами з правом видачі наряд-допусків 
заступника директора Петруняка Л.І. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-
технічний центр» (витяг з протоколу № 01-26 від 16.08.2018р.), а у разі його 
відсутності обов'язки покладено на виконроба Бреиича Р.Д. який пройшов перевірку 
знань НПАОП 0,00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальїиїх пристроїв і відповідного обладнання» в 
в ДП «Західний експертно-технічний нентр» (витяг з протоколу № 01-246 від 
16.08.2018р.),; 
- призначено відповідальним за безпечне перемішепня вантажів кранами виконроба 
Бреиича Р.Д. який нройишв перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з 
протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.),;, а у разі його відсутності обов'язки покладено 
на заступника директора Петруняка Л.І. який пройшов перевірку знань НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний 
експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.),; 
- призначено Смереку В.Б. - машиністом крану, Петруняка І.І., Карпінця І.В. та 
Кондратюка І.С. - сі рональниками, які пройшли перевірку знань НПАОП 00.0-5.04-
95 «Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), 
які обслуговують вантажопідіймальні крани» в ДП «Західний експертно-технічний 
центр» (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.); 
Наказом № 06-ОП від 17.10.2017р : 
- призначено виконроба Бренича Р.Д., відповідальним для здійснення нагляду за 
безпечним виконанням робіт газонебезпечних, робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах на підприємстві з правом 
видачі наряд-допусків, який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-
технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), а у разі його 
відсутності обов'язки покласти на заступника директора Кошіля І.П., який пройшов 
перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з 
протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.); 
Наказом № 07-ОП від 27.08.2018р : 
- призначено відповідальним за електрогосподарство на підприємстві Крису М, П. 
який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ПП 
«Агроенерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 26.12. 2017р.), а у разі його відсутності 
обов'язки покласти па заступника директора Петруняка Л.І., який пройшов 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустаповок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ДП «Західний 
експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.). 
Наказом № 08-ОП від 27.08.2018р: 
- призначено відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих 



електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ) з правом видачі наряд-
допусків Крису М. П. Я К И І І проіішов перевірку знань НПАОП 40.1-1,21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,01-97 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» 40,1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» в ПП «Агроенерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 26.12. 2017р.), а у разі 
І 1 0 Г 0 відсутності обов'язки покласти на заступника директора Петруняка Л.І,, який 
пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40,1-1,01-97 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
40.1-1,07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ДП «Західний 
експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23,08.2018р.). 
Наказом № 09-ОП від 27.08.2018р : 
- призначено відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт Хавера І,М. 
(IV група електробезпеки до і више 1000В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 
40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної 
експлуатації електроустаїшвок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» , який пройшов перевірку знань в ДП «Західний 
експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.), 
- призначено відповідальним за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим, 
вибухонебезнечним газом (пропан-бутан, кисень технічний) виконроба Бренича Р.П. 
який пройшов перевірку знань НПАОП 0,00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання» в ДП «Західний екснертно-технічний центр» (витяг 
з протоколу № 01-246 від 16,08.2018р.), 
Наказом № 12-ОП від 27.08.2018р : 
- призначено відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті виконроба 
Бреиича Р.П., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-
технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16,08,2018р.) а у разі його 
відсутності обов'язки покласти на заступника директора Петруняка Л.І., який 
нройишв перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт па висоті» в ДП «Західний екснертно-технічний центр» (витяг з 
протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), 

Робітники, які зайняті у виконанні заявлених робіт мають відповідну 
кваліфікацію: 
- посвідчення № 114-3-2016 (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р,) Петруняка 
1.1. про те, що йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП 
«Західний екснертио-тсхиічний центр»; 
- посвідчення № 04-104/4 (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.) Карпінця І.В, 
про те, що йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП «Західний 
експертно-технічний центр»; 
- посвідчення № 114-4-2016 (витяг з протоколу № 04-104 від 13,04,2018р,) Кондратюка 
І.Є. про те, пш йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП 
«Західний екснертно-тсхпічпий центр»; 
- посвідчення № 115-50-2016 (витяг з протоко.гіу № 07-56 від 12,04,2018р,) Міськіва 
А.Р, про тс, пш вій пройишв курс навчання на допуск до виконання верхолазних 
робіт та робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів в ДП 
«Західний експертіш-тсхпічннй центр»; 
- посвідчення № 61-18/3 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07,2018р,) Крижановича 
І,В. про те, що йому присвоєна кваліфікація машиніста бурової установки для 
виконання робіт горнзон гально направленого буріння в Львівському навчально-



технологічному комбінаті; 
- поевідчення Х« 61-18/1 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07.2018р.) Федака В.Я.. про 
те, що ііому присвогна кваліфікація працівника відповідального за виконання робіт 
горизонтально направленого буріння в Львівському навчально-технологічіному 
комбінаті; 
- посвідчення Х« 61-18/2 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07.2018р.) Федака Я.С. про 
те, що ііому присвоона кваліфікація працівника відповідального за виконання робіт 
горизонтально направленого буріння в Львівському навчально-технологічному 
комбінаті; 
- посвідчення № 360/1 (витяг з протоколу № 497 від 29.12.2017р.) Каландяка А.М. про 
те, що ііому присвоєна кваліфікація зварника пластмас на право виконання 
газозварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових 
труб в Львівському регіональному виробничо-навчальному атестацііїному центрі 
«Агрогаз»; 
- посвідчення № 497/4 (витяг з протоколу № 497 від 29.12.2017р.) Міськіва А.Р. про те, 
що ііому присвоєна кваліфікація зварника пластмас на право виконання 
газозварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових 
труб в Львівському регіональному виробиичо-навчальному атестаційному центрі 
«Агрогаз»; 
- посвідчення №> 16-35-2016 (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.) Хавера І.М. 
(IV група електробезпеки до і вище 1000В) про те, що йому присвоєна кваліфікація 
електромонтера в ДП «Західний експертно-технічний центр». 
(прізптие. ім'я та по батькопі осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки 

Наказом № 02-ОП від 01.08.2016р створено службу охорони прані. 
наявністю служби охорони праці, 

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по видах 
робії підвищеної небезпеки та па професії. Наказом № 01-ОП від 01.08.2016р 
затверджено перелік інструкцій, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено: 
інструкція № 10 з охорони праці для електрозварника ручного зварювання; 
інструкція № 11 з охорони праці підж час виконання електромонтажних робіт на 
підприємстві; інструкція № 12 з охорони праці під час виконання електромонтажних 
робіт в діючих електроустановках; інструкція № 13 з охорони праці для монтажника 
зовнішніх трубопроводів; інструкція № 14 з охорони праці під час монтажу кабельних 
мереж; інструкція № 15 з охорони праці під час виконання земляних робіт; 
інструкція № 16 з охорони праці з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів),які обслуї овують вантажопідіймальні крани; інструкція № 17 з 
охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне нроведсння робіт з переміщенням 
вантажів кранами; інструкція № 18 з охорони праці для інженерно-техиічних 
працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів; інструкція № 19 з охорони праці з безпечного ведення 
робіт для кранівників(машииістів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, 
залізничних, нневмоколісних) кранів; інструкція № 20 з охорони праці при роботі на 
висоті; інструкція № 21 з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт; 
інструкція № 22 з охорони праці для машиніста автокрана; інструкція № 23 з охорони 
праці для машиніста бульдозера; інструкція № 24 з охорони праці для водія 
вантажного автомобіля; інструкція № 25 з охорони праці машиніста трактора 
(тракториста); інструкція № 26 з охорони праці мапнініста тракторного 
навантажувача; інсз рукція № 27 з охорони праці під час робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, камерах, колекторах; інструкція № 28 з охорони праці при 



роботах у діючих електроустановках напругою понад 1000 В; інструкція № 29 і 
охорони праці при роботі на установках горизонтально-направленого буріння. 

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. На 
підприємстві ведуться: журнал реєстрації всгунного інструктажу з питань охорони 
праці, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками проведення первннного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів. 

В наявності необхідна екснлуатаціііна документація на обладнання, яке 
використовується прн виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме: 
Агрегат грунтообробнніі СТЕП 2,4-20; 
Генератор бензиновиіі 2500ЕСО: 
Дизель генератор ОЕ-22118 2п з АВР; 
Гідропрес випробувальний ручний; 
Електрозварювальний апарат ВД-ЗОбс с№449р,в,2004; 
Зварювальний апаратВУР-740; 
Зварювальний апарат К о т і ТесИ КМТ 400; 
Ковщ для задньої стріли 1500 мм; 
Пневмонробійник ИП4603А з інструментами; 
Пнемовідбійник молоток МО-ЗА-М-Б 43ДЖ49206 17р;. 
Герморезисторний апарат НОВАТЕХ; 

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, в тому числі: 
Костюм для зварника - З од; 
Рукавиці з крагами - З пари; 
Рукавички діелектричні - 2 од; 
Калоші діелектричні - 2 од; 
Щиток захисний лицьовий - З од; 
Шолом захисний для усіх працівників; 
Окуляри захисні - 12 од; 
Під час виконання газонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, ємностях) 
додатково: 
Протигаз шланговий тину ПШ-1 - 2 од.; 
Пояс рятівний (з карабіном) - 2 од; 
Сигнально-рятівна мотузка- 2 од; 
Штанги оперативні, штанги переносних заземлень, покажчики напруги. 
Захисні засоби оглядаються і випробовуються у відповідні строки. Наказом № 13-

ОП від 27.08.2018 р. створено комісію з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів. 
^Приватне підприємство «Компанія Інсталбуд» забезпечене навчально-
методичними, нормативно-нравовими актами та актами з охорони праці, що 
розповсюджується па роботи підвищеної небезпеки, які задекларовані, в тому числі: 

Закон України «Про охорону праці»; 
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; 



ИПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкціїі з охорони праці»; 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних акз ів про охорону праці, що діють на підприсмстві»; 
НПАОП 0.00-7.11-12 « Загальні вимоги щодо забезпечення роботодавцем 
охорони праці працівників»; 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про прядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інніими засобами 
і н д и в іду ал ь и о го за X исту »; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»; 
НПАОП 0,00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, ию працює під тиском»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» ; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; 
-НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; 
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
- 40.1-1.07-01 «Правила експлуатапії електрозахисних засобів»; 

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з безпечного ведення газонебезпечних 
робіт»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; 
- НАПБ А. 01.001.-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці і дозволяє дотримуватись вимог ііормативно-иравових актів з питань охорони 
праці, під час виконання робіт, які задекларовані. 

У Приватному підприємстві «Компанія Інсталбуд» наявний кабінет з охорони 
праці, який забезпечений комп'ютером, навчально-методичними, нормативно-
правовими актами га актами з охорони праці, навчальними програмами, 
необхідними для проведення навчання, інструктажів та консультацій працівникам з 
питань охорони праці, трудового законодавства, перевірки знань з питань 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 
забе:?печеішя) 

М.М. Пристава 
(п^^йтис) (ініціали та прізвище) 
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