
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 
відповідності 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 Приватне підприємство *^Крес '̂ 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

79024, Львівська обл., м.Львів, вул. Миргородська,32 код ЄДРПОУ 20797443 
місцезнаходя̂ ення, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, 

директор Данилюк Ярослав Ярославович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефаксу, адреса електронної попгги; 

067-596-14-12 , кге8оШсе(%етаіЬсот 
номер телефону, телефаксу, адреса елекіронної пошти; 

на підприємствах котрагентів на території України 
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 
ПрАТ Страхова компанія "ПЗУ Україна" Договір № 788.994108899.3008 від 22.11.2018р. по 21.11.2019р 
(найменування страхової компанії, строк дії сфахового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

(дата проведення аудиту') 
Я. Данилюк Ярослав Ярославович 

(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: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри ( п . 6 додатку 6 П о р я д к у ) ; 
Роботи з колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) ( п. 8 додатку 6 П о р я д к у ^ 
(найменування вид>'робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

Драбина-стремянка універсальна, штатива треноги , лебідка ^^^91^^^^ ^ ^ 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), V / 
номер партії, дата виготовлення, країна походженьїя, які викон>тоться та/або експлуатуються (застосовуютвся) безютриманнявідповідного дозв^^^ 

З робочих місця , з них з на яких існує підвищений ризик отримання травм 
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) 
Інші відомості 

наказом від 04.01.2011 № 08/ОП призначені особи відповідальні за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: 

- Данилюк Ярослав Ярославович - виконавчий директор - в цілому по підприємству; 

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

Наказом по підприємству від 04.01.11р. №08 /ОП створена служба охорони праці в особі 
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 навчально-методичного забезпечення) 

Данилюк Галини Дмитрівни - В.О.інженера з охорони праці. Наказом від 04.01.2011 № 08/ОП затверджено 
Положення про службу охорони праці , Положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Згідно Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом від 04.01.2011 № 08/ОП введено в дію інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому 
числі при виконанні заявлених в декларації. 

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені тематичні плани та 
програми навчання з питань охорони праці посадових осіб. На підприємстві наказом від 21.01.14р №03/ОП 
ствод€^ц^ ̂ ;|Р̂ і5|І)̂ ]̂ о діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени якої пройшли навчання в ДП 
«Західний Експертно-технічний центр» та мають посвідчення про перевірку знань 

^9^:--р^':ЗЙ?^//^(а^ве^^ проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях 
від праціві^кі^, з;даім робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці 

Адмін[оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт: 



- протокол № 1/19 від 15.02.19р. про перевірку знань з Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті — 
НПАОПО.ОО-1.15-07 —допускаються до роботи на висоті З особи. 

Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці. 

Є в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування, паспорти, інструкції з 
експлуатації, схеми розміщення (акти повірки , паспарти, інструкції з експлуатації) на заявлене устаткування, яке 
знаходиться у справному стані. 

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (захисні каски, спеціальне 
робоче взуття, робочі костюми, засоби захисту дихальних шляхів, органів слуху, очей та обличчя, ремені 
безпеки, рукавиці/ Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями. 

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних 
для виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з 
перевірки знань з питань охорони праці за посадаами та професіями. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
стр>'ктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази иавчальио-методичиого забезпечення) 

^ Данилюк я.я. 
підпис) (ініціали та прізвище) 

04 березня 2019 р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'жтів господарювання у територіальному органі Держпраці 
ЛМг^--с.Р 2 0 / у р . К т и ^ . Т^ояовш^ 

/ ( 7 / У '̂1і>БіЬ^оіиИ ООЛаСП 
^ Р̂ . хт Лі», 7^ ?ЧГ̂, ^. ^ V ^ 

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробк>' персоиштьних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєсіраційний номер облікової картки плашика 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.". 


