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ЦЕНТР НА̂  
№ 

ДодатокЗ 
д о Порядку 

(вредакціїпостанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 4,8) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності ллатеріально-технічної бази зитотат з аконодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: ТзОВ «Інженерно-виробничий центр» 81053 Україна.Львівська 

область, Яворівський район, м. Новояворівськ. вул. Шептицького, 1, , 1916767К Шараневич 

Ярослав Васильович, (067)9052873, (256)42331, ІУС.пуЩштіаіІ .сот 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я 
та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти); 

Роботи виконуються згідно з договорами підряду 

(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: ТзДВ «ГЛОБУС», 
термін дії полісу-1 рік; № полісу-5499051 від 29.10.18р. 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.06.2014р. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Шараневич Ярослав Васильович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи ) 

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, що виконуються на висоті понад 1,3метра. (пункт 6 додатку 6) 

2 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), (пункт 8 додатку 6) 

3 Зберігання балонів,контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, (пункт 18 додатку 6) 

4 Зварювальні роботи, (пункт 19 додатку 6) 

5 Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
підземних комунікацій чи під водою, (пункт 9 додатку 6 ) 

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений 

розташування 

ризик виникнення 
травм: 20 робочих місць, з них на 10 існує підвищений ризик виникнення травм. 

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об 'єктів (цехів,дільниць структурних 
підрозділів): адміністративне приміщення, приміщення котельні, приміщення матеріально-
технічної бази. 

(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, іііміі 'м іі. ̂ '̂-^^>-'''ил||̂ ^^^^^^^I^^^^^ 
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4 тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості : 

• На підприємстві ТзОВ « Інженерно-виробничий центр» відповідальним за стан умов та 
безпечну організацію праці в цілому є директор підприємства Шараневич Ярослав 
Васильович. 

• На підприємстві призначені відповідальні за безпечне виконання робіт, а саме: 
- наказом №71 від 9.02.2017р особу відповідальну за справний стан і безпечну 

експлуатацію посудин,що працюють під тиском Білецького Б.Г.-заст. директора 
ТзОВ «ІВЦ». 

- наказом № 9 6 від 23.08.2018р. особу відповідальну за газове господарство 
Вороновського В.М.-інженера КВПіА. ТзОВ»ІВЦ». 

- наказом № 7 6 від 21.03.2017р. особу відповідальну за справний стан та безпечну 
експлуатацію парових і водогрійних котлів Білецького Б.Г.-заст. директора. 

- наказом № 7 2 від 9.02.2017р. особу відповідальну за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства Вороновського В.М. 

• На підприємстві ТзОВ»ІВЦ» наказом №28 від 16.09.201 Ір.призначена особа на яку 
покладені функції служби охорони праці -Б ілецький Б.Г.-заст. директора ТзОВ»ІВЦ». 

• Наказом №102 від 27.03.2019р.затверджено «Положення про систему управління 
охороною праці». 

• Наказом № 69 від 8.02.2017р. затверджено «Положення про службу охорони праці. 

Наказом №102 від 27.03.2019р. затверджено «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці на підприємстві ТзОВ»ІВЦ», та «Положення про діяльність уповноваженої 
особи найманими працівниками трудового колективу з питань охорони праці. 
Наказом № 95 від23.08.2018р. створена з навчених осіб постійно-діюча комісія по перевірці 
знань з питань охорони праці на підприємстві ТзОВ «ІВЦ». 
Наказом № 9 9 від 18.03. 2019р.затверджено «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві ТзОВ «ІВЦ». 
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за посадами,професіями та видами 
робіт: наказ№68 від 7.02.2017р; наказ№73 від 10.02.2017р; наказ № 74 від 10.02.2017р; 
наказ №77 від 21.03.2017р; наказ № 7 8 від 12.06.2017р; наказ № 7 9 від12.06.2017р. 
Наказом № 63 від 24.11.2016р. затверджено « Дрограми спеціального навчання з питань 
охорони праці» за професіями для працівників підприємства. 
Наказом № 70 від 8.02.2017р. затверджено « Програми стажування для конкретних 
професій відповідно до функціональних обов'язків». 
На підприємстві розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони 
праці,затверджено план-графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з 
охорони праці. Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
чинного законодавства. 

На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання,машини,механізми. 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом,спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту,згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. 



На підприємстві ТзОВ «ІВЦ» є необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення. 

(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 навчальнодвВИсйШіі^абезпечення) 

Я .В . Шараневич 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у ті 
органі Д е р ж п р а ц і _ у / _ г ^ ^ 2 0 ^ . № ^ Щ ^ 

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає зго̂ ^ 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконані 

-У Львівській області 

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.". 


