
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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 п р о р о б о т о д а в ц я 

Приватне підприємство «Компанія Інсталбуд» 

81500, Львіввська область, м. Городок, вуя. 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) 32-252, 32-294, е-таіі: ргуШуат(а)икг.пеі 
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 

договір відсутній 
(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) 

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 К М У 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»): 

Технологічні транспортні засоби (пункт 5 додатку 7 Порядку..,), а саме; 
проколочна машина РИсН Шісіг ГТ2720, 2006 року випуску, МСМШ27Т2Г60000056 
для виконання горизонтально - направленого буріння ^ 
(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 1, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 1 , виробнича площадка -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) 

І н ш і в ідомості 

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань 

Адміністратор Гнилянська Иатзлія 



промислової безпеки при виконанні задекларованих робіт та експлуатації 
задекларованого обладнання- Кошіль Ігор Петрович, (наказ М 03-ОП від 

01.08.2016Р..) 
^. у, у̂ . ^ ^ 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки 
Згідно ст.. 15 Закону України «Про охорону праці»,функції. інженера з охорони праці 
виконує Файчак Олег Ярославович, який пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» 
(Протокол №002-16 від 16.02. 2016р). Служба охорони праці наявна. 
^наявністю служби охорони праці. 

Директор підприємства Пристава Мирослава Михайлівна та заступник директора 
Кошіль Ігор Петрович пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища Київської 
міської державної адміністрації (Протокол №124-11-16 від 22.11. 2016р), головний 
енергетик підпризмства Криса Михайло Петрович пройшов навчання в 
Західноукраїнському -навчальному центрі «Спеціаліст»» (Протокол №053-17 від 
25.07.2017Р). 
Наказ про створення комісії з перевірки знань з охорони праці № 04-ОП від 18.10.2016р. 
Працівники підприємства під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять 
усі інструктажі з охорони праці (вступний, на робочому місці), навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці. Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці, 
що діють в межах підприємства, що встановлюють правила виконання 
задекларованих робіт і дій працівників на території підприємства, у виробничому 
приміщенні, на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони 
праці. Підприємство забезпечене навчально-методичними, нормативно-правовими 
актами та актами з охорони праці, матеріально-технічною базою у відповідності до 
вимог. 
Працівники забезпечені безоплатно за встановленими нормами спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також 
мийними та знешкоджуючими засобами. 

(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 

(ініціали та прізвище) 

,ЩСГАЛБУД / • ° / ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ^ д ^ У журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

Гаці 2 ( # р . № Ж / ^ 
^Ьпган•е управління Держпраці 

у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


