
Додаток 8 
до Порядку 

л /^л Л редакції постанови Кабінет}- Міністрів України 
7^ О - А 6 Об /'^^1' від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-техіичної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -ТШ^ 
ІУД!!, 

(для юридичної особи: иаймеи}'ваніш юридичної особи. 

79026. Львівська обл.. м. Львів. Стріїйська. будинок 98, офіс 117А: 42327128: Дубровшій 
Олег Михайлович; +38(032)298-40-64, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОХ прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 
телефон}; 

телефакс}^ 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 телефон}', телефаксу, адреса електронної пошти; 

роботи виконуються в м, Львів та Львівській області на обЧктах замовника 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експгл-атації (застосування) 

машші, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страх}'вапня цивільної відповідальності перед'фетіми 

особами стосовно відшкод}'вання наслідків можливої шкоди 
ПрАТ «УПСК». строк дії-1 рік. №033/200/18 000228. від 20.02.2019 р. 

^наймещ-вання страхової компанії,^д:}2^к.ді^страxового полісу, номецідата його 
ШДачІ). 

Інформація про проведення добровільного аудит}' з охорони праці 14.01.2019 
(дата проведешія аудит}') 

аДубровиий Олег Михайлович 
(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 експл}'атації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 
роботи,лцо виконуються па висоті ионад1,3 \іет|іаіп,АД(рать^ 6 По[шдк>0., 
роботи в колодязях,ліУ{ьфах,л:ранніеях, котлованах (ік8,Додатку 6 Порядк>1, 
земляні роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині нонад 2 іметри (и. 9 Додатк\' 6 Порядку). 

(наймен}шання виду робіт 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У, 

Вх. НГ/^ ^/^-^ --"̂  " 20. 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

устатковання підвищеіюї небезпеки, тип або марка (за наявіюсті). 



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

викон^тоться та/або експлуаіуються (застосовуються) без отрішашія 
7 робочих місць, з них 4. на якому існує підвишеїіий рігіик вііпскпсіїня травм 

відповідного дозвол)', кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких ісще підвищений ризик виникнення травм, 

Будівель 1 споруд (приміщень) - Ь 

будівель і споруд (приміщень), 

(цехів, дільниць, струкіу'рних підрозділів) 
Інші відомості: 
Наказом №1-ОП від 18.02.2019 р. інженера Комарніпіького Ігоря Олекч^аидровича 

призначено відповідольним за дотримання вимог законодавства з питань охорони прані та 
промислової без пеки; 

Наказом №2-ОП від 18.02.2019 р. інженера Комарнииького Ігоря Олександровича 
призначено відповідальним за електрогоснодарство иідприсмства, а також за роботи в діючих 
ел сктр оу становках: 

Наказом №3-ОП від 18.02.2019 р. інженера Комарницького Ігоря Олекч^апдровича 
призначено відновідальним за безиечне виконання висотних робіт; 

Наказом №!4-ОП віт 18.02.2019 р. інженера Комарницького Ігоря Олександровича 
призначено відновідальним за безпечне викч)нания земляних робіт, а також газонебезпечних 
робіт в колодязях, шурфах, траіпиеях, котлованах; 

Наказ № 8-ОП від 27.01.2019 р. про заті^срдження Положень з питань охорони праці: 
- Положення про систем^іужравліния охороною ніщііпідіїриємства, заіверджепе нак-лзом 

№ 8-ОП від 27.01.2019 п. 
- Положення про службу охорони праці ишпрнсмства, затверджене наказоіуі № 8-ОП від 

27.01.2019 р. 
- Положеіпіянро порядок проведення навчаіпія і неревіркп знань з питань охорони праці 

підприємства, затверджене пакаюм № 8-ОП від 27.01.2019 р. 
- Положення про порядок виконання робіт нідвишеної небезиски, на які необхідно 

видавати паряд-допуск від 27.01.2019 р. 
Тематичіпій плай і програма проведеппя павчапия ирацівіпіків з питань охорони праці, 

затверджене наказом № 8-ОП від 27.01.2019 р. 
Перелік питань всіутіїюго інструктажу, затверджене наказом № 8-ОП від 27.01.2019 р. 
Перелік питань первинного інструктажу, затесрджене накігзом № 8-ОП віт 27.01.2019 р. 
Наказ № 16-ОП вш 18.11.2018 р. про затвердження та введення в дію Положення про 

порядок виконання робіт нідвищеиої небезпеки та нереліку робіт ищвищеної иебезнеки, на 
які необхідно видавати наряд-допуск. 

Перелік робіт нідвишеної пс^езпски, па які необхшпо надавати наряд-допуск, 
затверджений наказом № 16-ОП від 18.11.2018 р. 

Наказ № 10-ОП віт 18.11.2018 р. про затвердження та введення в дію посадових 
інструкцій керівників нітнриємства, а саме: 

- директора иіднр иємства; 
- інженера нідирисмства; 
- заст\ нника дирек-тора; 
- виконроба; 
Наказ № 9-ОП віт 27.01.2019 р. про затвердження інстпукцій з охорони праці, що діють 

на нідпрнсмстві, введення їх у дію та порядку розробки. 
Перелііс іпструкцій з охорони праці ишприсмстеа (11 одиіпщь): 
- Інструкція з охорони праці директора підприємства; 
- Інструкція з охорони праці інженера з охорони праці; 
- Інстрлтшія з охорони праці інженера нідирисмства; 
- Інструкція з охорони праці для виконроба; 
' Інструкція з охороїш праці з пожежної безпеки; 
- Інструкція з охорони праці з надання домедичної допомоги; 
~ Інструкція з охорони праці при роботі з ручним іиструментОхУі; 
- Інструкція з охорони праці нри користуванні слектронобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою; 
- Інструкпія з охорони праці при виконанні робіт на висоті; 
- Інструкція з охорони праці при викопапні газонебезпечних робіт; 
- Інструкція з охорони праці нри виконанні земляних робіт та робіт що ішконуються пш 



землею; 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за доіриманням вимог законодавства з питаіп> 
охорони праці та про.\післової безпекіі; 

Витяг з протоко>тл̂  № 81-146-19 вш 25.01.2019 р. засіїапия комісії Головного управління 
Дщ)̂ іііір_Ш.іцу Київській області з пецевіркп знання Законодавчих ак-іів з охорони нрлрь 
пожежної безпеки, елек-тробезнекн. гігієни ирапі. надання першої допомоги потерпілим у разі 
иеиіасного вииадкт (загальний курс з ОГО у дпрек^тора Д> бровпого Олега Михайловича. 
викч)нроба Захацч^-ка Сергія Володідмировпча та інженера Комарнішького Іго|>я 
Олександровича, а також додатічово НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони нрані під час роботи 
з інструментом і пристроями. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці иід час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони нрані під час зварювання металів. 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безнеки систем газоностачашш. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, інженера підприємства 
Комарцціи>кого Ігоря Олександровича, іші цройпіли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека». 

Витяг з протоколу- № 81-397-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Де|)жнр^ш^л: 
Київській області з не[)евіркп знання і уміння безпечного виконання висотно-верхолазних робіт 
з використанням іидившуальних страхувальних засобів, відновідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-
07 Правила охорони И[Ш]ДЦЇІД час виконання робіт на висоті >іщ)магл:рника Кудільчака І.Г. і 
монтажника Захарчука А.В., які иройиїли навчання у ТОВ «НВЦіДі)о,фесійиа Безпека». 

Витяг з протокот^ № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засшання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області з перевірки: знання і УМІННЯ на допуск до безпечного виконання робіт з 
інструментом та пристроями відновідно до вимог НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони нрані 
під час виконання робіт з інструментом та иристроями у арматл рийка Кудільчака І.Г. і 
монтажника Захарчука А.В, які иройиїли навчання у ТОВ «НВЦ^Дрофесійна Безпека». 

Вит5п- з протоколу № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області з перевірки: зпаппя і уміння на допуск до безпечного виконання земляних 
робіт ВШПОВШИО до вимог ^Чнструкції з охорони прані нід час виконання земляшіх робіт̂ ^ 
ІШШШІтнодо вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструїщія з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт у арматурника Кудільчака І.Г. і монтажника Захарчука А.В. які пройшли 
навчання у ТОВ «НВЦ^Дрофесійна Безнек-а». 

Витяг з протоколу № 81-400-18 від 25.05.2018 р. засідання комісії ГУ ДЩІЖП|ШЦІУ: 
Київській області з перевірки: знання і уміння на допуск до безпечного виконання робіт в 
газовому госиодарстій вшновшно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкнія з організації 
безпечного ведення газоиебезнечннх робіт з висновком комісії про допуск до виконання робіт в 
колодязях, траниіеях. котіоваиах. колекторах та замкнутому просторі у арматл рийка 
Кудільчака І.Г. і монтажника Захарчука А.В, які нройнілн навчання у ТОВ «НВЦлД[)о.фесійпа 
Безпека». 

На пшприємстві створено служба охороїш праці та заті^ерджеііо Положепня про службу 
Г охорони нрані наказом №1-ОП вш 27.01.2018 р.розроблене на основі НПАОП 0.00-4.21-04 

Типове положення про службу охорони нрані з врахуванням сиенифіки виробиинтва. видів 
діяльності та чисельності нішіцвників. Іижснерлідприємства Комарпицький Ігоц 
Олександрович иризначеїшй інженером з охорони пр^іЦзасумісництоом). В наявності на 
іщпрнємсгві 11 інструкцій з охорони ираці,лю затверджені наказом №9-ОП від 27.01.2018 

наявністю слу'Жби охорони праці, 
Організація,роботи нщдо навчайпя,лер^рки знань з охорони праці та нр^)ведеиня 

іиструкгажів здійснюється відиовшно до «Положення про порядок нроведення навчання і 
ШІЄВІІНУИ иіань з питпнь охорони нраці» заті^ер^женого иак-азом №9-ОП від 27.01.2019 \ь 
Проходження вступного, первинного, новторішго інструктажу фікчгуються у журшиїї реєстрації 
інструктажів, де зазначено дата проведення. ш)мер інструкції, за якими проводився інструктаж 
та нідписн. 

інструкцій про проведення навчання та інсірукга>іс\- з питань охорони праці. 

Паспорт, ІИСТ1ШШІЯ з безпечної експлуатації на кетову иіліфмашину такіГа §а5 ііге. 
№011. паспорт, інсгрукція на дриль електричний ударний і(!-13-к. іив. № 04. паспорт на 
протигаз шланговий тину ПШ-Іс, іисгрутаця з екснлуатаціїіпасио|)т) па газоаналізатор ЗОНД 
М І ; 

експлуатаційної доіоу'ментації, 
Працівники ТОВ *ТІМ-БУД'^ забезпечені засобами індившуального захисту згшно норм в 

повному обсязі, а саме: протигаз ніланговий тину ПШ-Іс ~ 1 од., пояси запобіжні безлямкові 
ПЛК2 - 2 од,аіші>яддя,д.тя висотних робіт, каски захисні - 8 од,, сиецвзугтя - 6 од^^гукавиці 
брезентові - 10 од., окуляри захисні - 7 од., спецодяг - 6 од. 

засобів індивідуального захист}^ 
Пранівники забезпечені необхідноюнавчальио-методичною літературою та наглядними 

носібниками. Є необхідні нормативно - правові акги з охорони прані, також в наявності 
експлу атапійна документація на обладнання та пристрої, які використовуються нри 



проведенні робіт; що декларуїотіься. Матеріально-техіпчна база відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки. 

Перелік законодавчих та нормапівно-иравових акіів з питань охороїш прані і 
ир ом ислової безпеки: 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці. Законодавчі акті з охорони праці, ноя^ежної безпеки, слектробезпекп. 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку^ (загальний юрс з 
ОШ; 
ВРГІАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкціїі з охорони праці; 
НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі снсцодягл .̂ спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисіт ирацівникам. зайнятим У будівельному виробництві; 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і иристроями; 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони нрані під час виконання робіт на висоті; 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безнеки систем газоностачання; 
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інстртція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

р.М. Дубровний 
іціали та прізвище) 

^.дія зареєе_^ 
органі Держпраці Щ дЄ}і(>2Н^ К< 

.вана у журналі обліку суб'єктів госио/иіркпуиіи^г у теригоріальному 

З А Р Е Є 

іраці 

4 0 

Примітки: 1. Фізи і̂на 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 відмошіяіоться від його прийняття та 
повідомили про це відповідном}^ орган}' державної податкової сщ-жби і мають відмітк}' 
в паспорті.". 


