
\ 

ТІШІЙ^^ РАДА 
!ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІКіаРАТИВНИХ ПОСЛУГ М.ЛЬВОВА 

від "_іЖГ—£кІ. 20 / ^ р . 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
Вх. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦ1 

7 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 
з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БК-ГМС» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
79039, Львівська область, м. Львів, вул. Яцкова М.. будинок 13, квартира З, 41768555. директор 
Глаговський Мар^ян Степанович. Г067) 341-98-92. гіаеоу8кау@икг.пе1 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 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 телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

об'єкти замовників 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявн ість д о г о в о р у страхування цив ільно ї в ідпов ідальност і перед трет іми 
о с о б а м и с т о с о в н о в і д ш к о д у в а н н я наслідків м о ж л и в о ї ш к о д и 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія». 1 рік. 
(найменування страхової компанії, Строк ДІЇ страхового ПОЛІсу, 

Серія 220/02-НР № 033/200/18 000097 від 09.07.2018 р. 
номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.07.2018 р. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Глаговський Марян Степанович, директор ТОВ «БК-ГМС» 
(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 п и т а н ь охорони прац і та промислової безпеки під час в и к о н а н н я т а к и х робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); 
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку): роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку); зварювальні 
роботи (п. 19 додатку 6 Порядку). 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які 



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць 15. з них 7. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд- 3. виробничих об'єктів- 1. 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
цехів-0. дільниці- 0. структурних підрозділів-0 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 
Відповідальні особи: 
• Інженер з охорони праці Поліщук Наталія Олексіївна відповідальний за стан охорони праці; 
• Виконроб Дьошев Максим Сергійович відповідальний за електрогосподарство; за видачу 
нарядів-допусків; за виконання робіт на висоті понад 1.3 метра, за земляні роботи, що виконуються 
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; за роботи верхолазні;; 
зварювальні роботи. 

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; 

- витяг з протоколу № 000-162-2018 від 22 червня 2018 року, засідання комісії Управління 
Держпраці у Київській області, про перевірку знання нормативно-правових актів з охорони 
праці. Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку. «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН 
А.3.2-2-2009). «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПЛОП 0.00-1.15-07. 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правил будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів у виконроба Дьошев М.С. який пройшов навчання у 
ТОВ «НВК «Вектор»; 

- витяг з протоколу № 000-124-2018 від 11 червня 2018 року, засідання комісії Управління 
Держпраці у Київській області, про перевірку знання нормативно-правових актів з охорони 
праці. Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку. «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12 (ДЕН 
А.3.2-2-2009). «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правил будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів у директора Глаговського Мар'яна Степанович який 
пройшов навчання у ТОВ «НВК «Вектор»; 

- витяг з протоколу №86-15 від 27 листопада 2015 року засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці ТОВ «РАДАР ЦЕНТР» з перевірки знань чинних законодавчих актів і 
нормативних документів з охорони праці, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії надання першої 
допомоги потерпілому вразі нещасного випадку. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12). «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
(НПАОП 0.00-1.15-07). Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15). Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87). 



Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03). Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) у інженера з охорони 
праці Поліщук Н.О. під головуванням начальника Управління нагляду в промисловості і на 
об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Київській області; 

- витяг з протоколу № 000-77-2018 від 11 червня 2018 року, засідання комісії Управління 
Держпраці у Київській області, з перевірки знань з наступних законодавчих та нормативно -
правових актів: «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-
1.21-98). «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.32-01). 
«Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», у директора Глаговського М.С. (IV група з 
електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В), який пройшов 
навчання у ТОВ «НВК «Вектор». 

Наказом № 5-ОП від 10.04.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням 
про службу охорону праці, наказом № 5-ОП від 10.04.2018 року, затверджено Положення про 
систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці (за сумісництвом) -
Поліщук Наталія Олексіївна. 

наявністю служби охорони праці, 
Наказом № 13-ОП від 10.04.2018 року затверджені посадові інструкції директора, інженера з ОП . 

виконроба, відповідального за електрогосподарство (4 од.). 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 

Наказом № 15-ОП від 10.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види 
робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються: 
№ 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників; 
№ 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт; 
№ 3. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках; 
№ 4, Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; 
№ 5. Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців; 
№ 6. Інструкція під час виконання робіт на висоті; 
№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування; 
№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин; 
№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та 
інструментів; 
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів; 
№ 11. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах. 
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); 
№ 12. Інструкція під час виконання робіт земляних, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій; 
№ 13. Інструкція під час виконання робіт верхолазних; 
№ 14. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; 
№ 15. Інструкція під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; 
№ 16. Інструкція під час виконання зварювальних робіт; 
№ 17. Інструкція для електрозварника ручного зварювання; 

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом № 5-ОП від 10.04.2018 року. 
- керівництво з експлуатації та гарантійні зобов'язання на пояси запобіжні лямкові типу 2 ПЛ-К -
З од. (інв. № № 07. 08. 09); 

- протоколи проведення досліджень № 518 від 23.03.2018 року; 

- протоколи проведення досліджень важкості та напруженості праці № 518 від 23.03.2018 року.; 



- протокол досліджень ПОВІТРЯ робочої зони № 515 від 23.03.2018 року 
~ паспорт та інструкція з експлуатації на зварювальний трансформатор СТШ-256 У2: 
~ свідоцтво про атестацію реєстрапійний № ПТ-3/15 від 06.01.2015 р. щодо надання послуг з 
проведення вимірювань показників об'єктів, випробування тя аналізу комплексних механічних тя 
електричних властивостей електрообладнання, видане 
«Професійна безпека» ДП «Укрметртестстанларт», 

електротехнічній лабораторії ТОВ «НВЦ 
чинне до 31.12.2018 р. та 

Держгірпромнагляду України № 542.12.30 від 13.03.2012 
ДОЗВІЛ 

р.. СТРОК дії дозволу продовжено до 
13.03.2022 р. 

експлуатаційної документації 

Працівники ТОВ «БК-ГМС» забезпечені засобами індивіяуяпкиогп ^ ^ . у. захисту згідно норм в повному 
обсязі, а саме: респіратор у-2к - 10 од.; рукавиці бавовняні - 10 пар.; напівчеревики шкіряні - 10 
пар.; каска з удароміцного матеріалу - 10 шт.; напівкомбінезон монтажник - 10 од.; окуляри зп-1 -
12 од.; запобіжний пояс - З шт.; стропи - З од; протигази шлангові ПШ-1 - 5 од.; діелектричні 
килимки - 5 од.; захисні окуляри з безколірними скельцями - 10 од., огороджу вальне оснащення 
(плакати, таблиці, знаки переносні, вказівники), перфоратор - 1 од.; діелектричні рукавиці - 5 шт.; 
діелектричні боти - 2 шт.. захисні окуляри з безколірними скельцями - 10 шт.. огороджувальне 
оснащення (плакати, таблиці, знаки переносні, вказівники), сигналізатор газу типу ОКСИ 5М - 2 
шт. 

засобів індивідуального захисту, 

У ТОВ «БК-ГМС» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, 
наказом № 5-ОП від 10.04.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення 
навчання та перевірку знань з питання охорони праці. 

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою 
та наглядними посібниками. С необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в 
наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використаються при 
проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам 
законодавства з питань ОХОРОНИ праці та промислової безпеки. 

норм^вно-правової технічної бази навчально -методичного забезпечення) 

М.С. Глаговський 
(ініціали та прізвище) 

^ ^ к Д . 2 0 1 8 р . 

А^МщШ зкрЬ€|^ій)вана у журналі обліку суб'єктів господарюванші у територіальному 
органі Дер>і^іі^ді. . - . ^ ^ Сбі^ж^ 20^<^о ^ У / / / ^ ^ 

Примітки; 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс 
небезпеки 
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фі 
ВІД його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 

обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 

податкової 

;тртковання підвищеної 
із̂ чними суойЬВДМЬ^Й Обїтастрні перек|)нання відмовляються 

їсж'жби і мають відмітку в паспорті. В01 служби 1 мають відмітку в паспорті 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


