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Додаток 8 
до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідповідності м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази 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 охорони п р а ц і 

Відомості про роботодавця : Науково-виробииче приватне підприємство «Дезо » 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

82300.Львівська обл.>м.Борислав.вул..Дрогобицька,284.код Є ДРПОУ З090652 {.Директор Гарбузюк Мирослава Миронівна 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

пурр.ае20@етаі1.сот (03248)52687 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт:Львівська обл.,м.Борислав,вул. Дрогобицька ,284 . Одна будівля ( виробничий цех). 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 
шкоди: згідно додатка 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду,яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти,господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру перед третіми 
особами,затверджених постановою Кабінету Міністрів України ві 16.11.2002 р. №1788, КП «ВОМЦП» страхування не проводилось. 
Інфорімація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит не проводився 

Я,Гарбузюк Мирослава Миронівна , директор НВПП «Дезо» 
(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 : 
1. Роботилцо ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 м 
(найменування виду робіт) 

Робочі місця: 
1.Апаратник виробництва дезінфікуючих засобів-1 робоче місце(1 чол.) 
2.Слюсар-ремонтник -1 робоче місце (1чол.) 
З.Електрикв.о.(1 чол.) 
ІНШІ відомості 
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по підприємству за стан охорони праці покладається на директора Гарб>зюк 
Мирославу Миронівну та інженера з охорони праці Мазура Петра Богдановича,який пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів 
з охорони праці:ПЙВЕС.4гр.до 1000В. Витяг з протоколу №02-123Д. Дата перевірки 16.04.2019р. 
Загальні піггання з охорони праці.Витяг з протоколу №01-169Д.Дата перевірки 21.05.2019р.Посвідчеиня №01-20А від 08.09.2006р.,видано Західним-
експертним центром. 
На пі/щриємстві створена та функціонує служба охорони праці,затвердисено інструкції з охорони праці,затверднсено положення та програми з 
охорони праці,проведенно навчання та перевірку знань з питань о/п посадовим особам та гірацівникам,проводяться інсіруктажі з питань о/п,ведуться 
відповідні ж>'рнали. 
Наказом №7 о/п від 08.11.2005р. затверджені посадові інструкції,наказом №1о/п від 17.04.2012р.затверднсено положення службу з охорони праці. 
Наказом №9 від 04.12р створена служба з о/п та призначено інженера з охопи праці. 
Наказом №3 від 08.02.13р. призначена постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці. 
Наказом №13 о/п від 04.01.2017р. затверджений порядок проведення навчань інструктажів і перевірку знань з питань о/пі пожежної безпеки. 
Наказом №1 о/п від 11.02.19р.затверджено положення про забезпечення працівників спецодягом і засобами індивідуального захисту. 
Наказом №2 о/п від 05.03.19р. створена постійно діюча комісія для проведення обстежень будівель та споруд. 
Наказом №9 -к від 03.06.19р. затверджено перелік професій робітників які проходять стажування до початку самостійної роботи. 
Наказом №10-к від 11.06.19р.затверджено порядок проведення медичних оглядів працівників. 
Наказом № 8|1-к від 17.04.19р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство п. Мазур П.Б.-інжеиер з охорони праці. 
Наказом №1 о/п від 11.02.19р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці згідно переліку: 
Інструкція №1 вступного інструктажу з охорони праці. 
Інструкція №3.2ексшіуатації електрообладнання. 
Інструкція №1.3 з охорони праці слюсаря-ремонтника. 
Інструкція №2.1. про заходи пожежної безпеки н виробництві. 
Інструкція №3.5 про надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. 
Інструкція №7 з безпечної експлуатації електроінструменту. 
Інструкція №1.2 з охорони праці апаратника виробництва дезінфікуючих засобів. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У Л Ь В І й Д Ж І Й . О Б Л і 

Вх. № 
т 

працівники підприємства пройшли навчшіня та перевірку знань інструкцій з охорони праці відповідних професій: 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил охорони праці під час роботи з інструмеїггами та пристроями. 
Правил виконання технологічного регламенту при виробництві дезінфікуючих засобів. 

На підприємстві заведені та ведугься такі журнали: 
Реєстрація вступного інсірукі-ажу з охорони праці; 
Реєстрація інструктажів на робочому місці; 
Реєстрація та облік видачі інструкцій з охорони праці; 
Облік та зберігання засобів захисту; 

Працівники робота яких пов»язана з шкідливими та небезпечними умовами праці,що можуть негативно вплинути на організм людини 
інформуються під розпис про наявність на робочих місцях небезпечних та шкідливих фаісгорів. 

Працівники,які виконують роботи підвищеної небезпеки,пройшли медичний опшд. 
працівники забезпечені спецодягом ,спецвзутгям та засобами індивідуального зачисіу. 

Ремоіггні роботи та роботи згідно технологічного регламенту що виконуються на висоті понад 1,3м- виконуються із стаціонарної естакади. 
Приставні драбини ,пересувні риштування на підприємстві відсутні. 

Засоби індивідуаіьного захисту ,які застосовуються при виконанні робіт. 
\ 



Посада Назва 313 Кількість 
Слюсар-ремонтник костюм камуфльований 1 шт 

черевики 1 пара 
рукавиці дуолатекс 1 пара 

Апаратник костюм х/б 1 шт. 
рукавиці дуолатекс 1 шт. 
черевики 1 пара 
окуляри Іпара 

Електрик костюм х/б 1 шт. 
черевики 1 пара 
рукавиці д.електричні 1 пара 

Нормативно-правова база 
1.Конституція України; 
2.Кодекс законів про працю; 
3.Закон України про «Охорону праці» 
4.3акон України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання,які спричинили втрату працездатіюсті», 
5.Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків .професійних захворювань і аварійна виробництві.Постанова КМУ від 
30.11.2011р.№1232 
б.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин,механізмів,устаткування підвищеної 
небезпеки.Постанова КМУ від 26.10.2011р.№1107 із змінами. 
7.Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.ІШАОПО.00-1.15.-07 
З.Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями.НПАОП 0.00-1.71-13. 
9.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів .НПАОП 40.1-1.21-98. 
Ю.Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
11.Перелік робіт з підвищеною небезпекою.НПАОП 0.00-2.01-05 
12.ТИП0ВЄ положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04 
ІЗ.Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.НПАОПО.00-4.09-07. 
И.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.НПАОП 0.00-4.12-05. 
15.ЇИП0ВЄ положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.НПАОП 0.00-4.11 -07 
Іб.Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
П.Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості.НПАОП 0.00-3.07-09 

іктрозахисних засобів .НПАОП 40.1-1.07-01. 
Україні .НАПБ А 01.001-2014. 

переліку, 
переліку. 

Гарбузюк М.М. 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі облії^ 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємеїц. своїм піди 
Порядку видачі дозволів на виконанні 
устатковання підвищеної небезпеки. 

г с ^ У і ^ Г Щ ^ ^ д а ^ Щ г о р і а л ь н о м у органі Держпраці 

у Львівській області 

[)ІТ ПІДВИШ̂ п̂У невегіпрки та на. 
[их З метою забезпе,чення виконання вимог 

г̂ ітацію (застосування) машин, механізмів. 

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 слуокби і мають відмітку в 
паспорті.". 


