
^ ^ ^ - - ^ ДЕКЛАРАЦІЯ 

відпі^ідності матеріально-технічної бази вимогам закомодавства 

з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДГАРАНТ 
ГРУПИ», 79016, Львівська обл.. місто Львів, вулиця Городоцька, будинои 85, 39436052, директор 
Шуманський Юрій Богданович, (096) 3487354, ЬисІаагапІагир@иІ<г.пеІ 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,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; 

вл. Львів та Львівська область 
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 Згідно Додатку 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року у Товаристві страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв'язку з тим що. Товариство не 
являється об'єктом підвищеної небезпеки. 

(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) 

Я. Шуманський Юрій Богданович, директор ТОВ «БУДГАРАНТ ГРУПП». 
(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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

1. експлуатація і ремонт водозбірних споруд (п. З додатку 6 Порядку): 
2. продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і 

водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій чи під водою (п. 4 додатку 6 Порядку); 



3. роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку): 
4. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 
Порядку): 

5. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою (п. 9 додатку 6 Порядку): 

6. роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти (п. 16 додатку 6 Порядку): 

7. зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку): 

8. 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 партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Кількість робочих місць - 1 0 . з них 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

Будівель і споруд (приміщень) - 1 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Відповідальні особи: 

• Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству - інженер з ОП Іванов 
Антон Олександрович. 

• Відповідальний за електрогосподарство Товариства - інженер-будівельник Савченко 
Олександр Григорович. 

• Відповідальний за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти - - інженер-будівельник Савченко 
Олександр Григорович. 

• Відповідальний за видачу нарядів-допусків - інженер Літута Владислав Володимирович. 
• Відповідальний за проведення медичних оглядів - інженер Літута Владислав 

Володимирович. 
• Відповідальний за видачу 313 - інженер Літута Владислав Володимирович. 

• Відповідальний за пожежну безпеку - інженер Літута Владислав Володимирович. 

• Відповідальний за експлуатацію і ремонт водозбірних споруд - виконроб Харченко Сергій 
Васильович. 

• Відповідальний за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 
2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою та продавлювання 
тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами -
виконроб Харченко Сергій Васильович. 

• Відповідальний за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра 
- інженер-будівельник Савченко Олександр Григорович. 



• Відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах) - виконроб Харченко Сергій Васильович. 

• Відповідальний за безпечне зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей 
із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом та 
зварювальні роботи - виконроб Харченко Сергій Васильович. 

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

• Витяг з протоколу № 124-11-16 від 22.11.2016 р. засідання комісії КІ\ЛДА з перевірки знань 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курсзОП) у 
заступника директора Степась Романа Олексійовича, інженера Літути Владислава 
Володимировича, а також додатково НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у інженера 
Літути Владислава Володимировича, виданий ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ». 

• Витяг з протоколу № 81-437-17 від 23.08.2017 р. засідання комісії Управління Держпраці у 
Житомирській області з перевірки знань Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у інженера з охорони праці Іванова 
Антона Олександровича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА». 

• Витяг з протоколу № 81-147ЕЛ-2017 від 12.09.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації 
електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97). Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 
40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В та 
присвоєнням IV групи з електробезпеки інженеру з ОП Іванову Антону Олександровичу, 
який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА». 

• Витяг з протоколу № 000-138-2018 від 18.06.2018 р. засідання комісії Управління 
Держпраці у Полтавській області з перевірки знань Законодавчих та нормативно-
правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 



НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у інженера-будівельника 
Савченка Олександра Григоровича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР». 

• Витяг з протоколу № 000-139-2018 від 18.06.2018 р. засідання комісії Управління 
Держпраці у Полтавській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації 
електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 
40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В та 
присвоєнням V групи з електробезпеки інженеру-будівельнику Савченку Олександру 
Григоровичу, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР». 

• Витяг з протоколу № 81-831-18 від 18.07.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 
(Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони 
праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.57-12 
«Правила безпеки при експлуатації кагалів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у 
водогосподарських системах». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорона праці на автомобільному 
транспорті» у виконроба Харченка Сергія Васильовича, який пройшов навчання у ТОВ 
«НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА». 

• Протокол № 81-280ЕЛ-2018 від 19.07.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) 
з допуском до робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В та присвоєнням 
V групи з електробезпеки виконробу Харченку Сергію Васильовичу, який пройшов 
навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА». 

У ТОВ «БУДГАРАНТ ГРУПП» наказом № 2 від 23.07.2018 року створено службу охорони праці, 
що затверджено Положенням про службу охорону праці. Наказом № 7 від 23.07.2018 року, 
затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з 
охорони праці - Іванов Антон Олександрович. 

наявністю служби охорони праці, 

Наказом № б від 23.07.2018 року затверджені посадові інструкції директора, заступника 
директора, інженера з ОП, інженера-будівельника, інженера, виконроба (6 од.). Наказом № 8 від 



23.07.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому 
числі при виконанні робіт, що декларуються: 

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці. 

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках. 

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт. 
N9 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків на виробництві. 

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин 
та інструментів. 

№ 6. Інструкція з охорони для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій. 

№ 7. Інструкція при виконання робіт на висоті. 

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування. 
№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин. 

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних 
інструментів. 

№ 11. Інструкція під час виконання робіт роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах). 

№ 12. Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри 
або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 

№ 13. Інструкція під час продавлювання тунельних конструкцій під будинками, 
спорудами, магістралями і водоймищами. 

№ 14. Інструкція з охорони праці для землекопа. 

№ 15. інструкція під час виконання зварювальних робіт. 

N° 16. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання. 

№17. Інструкція під час зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей 
із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом. 

№ 18. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. 

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 № 7 від 23.07.2018 року. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходяться у власності Товариства є паспорти та 
інструкції з експлуатації заводів виробників. 

експлуатаційної документації 

Працівники ТОВ «БУДГАРАНТ ГРУПП» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно 
норм в повному обсязі, а саме: костюм -12 од., берет -12 од., черевики (напівчеревики) -12 пар, 
шкарпетки -12 пар, рукавиці -10 пар, плащ з капюшоном (черговий) -10 од., куртка утеплена -



10 од., штани (напівиомбінезон) утеплені - 1 2 од., чоботи утеплені -12 пар., шапка утеплена -
10 од., рукавиці утеплені -10 пар, комбінезон -5 од., каска захисна -10 од., вогнегасники - З од., 
аптечка - 2 од., костюм зварника - 2 од., окуляри захисні - 2 пари, маска зварника - 1 од... 
щиток зварника захисний лицьовий - 2 од., протигази шлангові ПШ-1- 5 од., протигази шлангові 
ПШ-2 - 5 од., акумуляторні лампи - 5 од., рятувальний пояс - 2 од., страхувальна мотузка - 2 
од., вогнегасники ВП-9 ІЗ) - З од., жилети сигнальні - 14 од., рушник протипожежний та інші 
види захисту від пожежогасіння, попереджувальні знаки та написи -10 од., драбини - З од. 
засобів індивідуального захисту. 

У ТОВ «БУДГАРАНТ ГРУПП» 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 № 7 від 23.07.2018 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. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони 
праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються-мди проведенні робіт, що декларуються. 

ІУІатттіьнО'ті$іШуна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та проміктвої безпеки. 

— ' \̂»*л% 
авчально -методичного забезпечення) 

Ю.Б. Шуманський 
(ініціали та прізвище) 

, 2 0 1 8 р . 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господа 
Держпраці ^0 исФіинЯ І^Ш Є0^{ у Львівській області 

^ і ^ п е р І о ^ л ^ і ! ш х ^ а н Р ^ і М - 0 ) Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обр^. . .-, „ -
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 відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті. 


