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ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІД 20. 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 
з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

КОМПАНІЯ «АЛТУМ», 79035. Львівська обл., м. Львів, вул. Кримська . буд. 26-А, 42602294, 
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Товарницький Богдан Дмитрович, +38 (097) 653-73-17, уа8у1гига(а)цтаі1.сот 
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 в місті Львів та Львівській області 
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 «Українська пожежно-страхова компанія», 

(найменування страхової компанії, 
1 рік, № 033/200/18 000235 від 23.05.2019 р. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився _ 
(дата проведення аудиту) 

Я, Товарницький Богдан Дмитрович, директор ТОВ «ЕК «АЛТУМ», 
(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 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 

підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 
6 Порядку); роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку); зберігання балонів із стисненим, зрідженим, 

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 
вибухонебезпечним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку). 

без отримання відповідного дозволу, 

Кількість робочих місць 13, з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель і споруд - 2, виробничих об'єктів - 1, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

цехів - о, дільниць - 1, структурних підрозділів - 1, 
(цехів, дільниць, структурних підрозділш). 
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ІНШІ відомості 
Відповідальні особи: 

Гадач Назар Ярославович, інженер з охорони праці - за стан охорони праці в цілому; 
Чеков Петро Борисович, головний енергетик - за електрогосподарство Товариства; 
Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за видачу нарядів-допусків; 

• Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за пожежну безпеку Товариства; 
• Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за безпечне виконання робіт, що виконуються на 

висоті понад 1,3 метра та безпечне виконання верхолазних робіт; 
• Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за безпечне виконання земляних робіт, що 

виконуються на глибині понад 2 метри; 
• Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за зберігання балонів із стисненим, зрідженим, 

вибухонебезпечним газом; 
• Бурбела Іван Богданович, головний інженер - за безпечне виконання зварювальних робіт. 

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

- Протокол № 01-01/3 від 07.02.2019 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Львівській області, з 
перевірки знань з: Закону України «Про охорону праці». Трудового законодавства. Правила пожежної 
безпеки України, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 
«ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» у директора Товарницького Богдана Дмитровича, головного інженера 
Бурбела Івана Богдановича, інженера з охорони праці Гадач Назара Ярославовича, які пройшли 
навчання у ПП «ЗНЩ». 

- Витяг з протоколу № 000-198-2019 від 17.05.2019 р., засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області, з перевірки знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а 
саме: НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.76-
15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у головного 
інженера Бурбела Івана Богдановича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР». 

- Протокол № -04-19 від 21.02.2019 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Львівській області, з 
перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ШБЕЕС), «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» ЩТЕЕС), «Правила пожежної безпеки» ШПБ), 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок» (ПБЕЕ), «Правила надання першої долікарської 
допомоги потерпілому у разі нещасного випадку при обслуговуванні енергетичного обладнання» 
(ПНПДД) у головного енергетика Чекова Петра Борисовича з присвоєнням V гр. з електробезпеки до і 
вище 1000 В (дата наступної перевірки 21.02.2020 р.), який пройшов навчання у 
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО». 

- Витяг з протоколу № 000-114-2019 від 17.05.2019 р., засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області, з перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (ПЕЕЗ) у інженера з охорони праці Гадач Назара Ярославовича з присвоєнням IV гр. з 
електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 17.05.2022 р.), який пройшов навчання у 
ТОВ «НВК «ВЕКТОР». 



- Витяг з ПРОТОКОЛУ № 000-114-2019 від 17.05.2019 р., засідання комісії ТОВ «НВК «ВЕКТОР», з 
перевірки знань вимог «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» ЩТЕЕС), 
«Правил експлуатації електричних станцій і мереж» (ГКД 34.20.507-2003), «Правила улаштування 
електроустановок» ШУЕ) у інженера з охорони праці Гадач Назара Ярославовича з присвоєнням 
IV гр. з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 17.05.2022 р.). 

V ТОВ «БК «АЛТУМ» наказом № 01-ОП від 22.05.2019 р. створено службу охорони праці, що 
затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 05-ОП від 22.05.2019 р., затверджено 
Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Гадач 
Назар Ярославович. 

наявністю служби охорони праці, 

Наказом № 02-ОП від 22.05.2019 р. затверджені і введені в дію посадові та робочі інструкції; 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

Наказом № 03-ОП від 22.05.2019 р. затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види 
робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються: 

ЗЧо 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 із застосуванням електричних ручних машин та інструментів; 
№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів; 
№ 8. Інструкція під час виконання зварювальних робіт; 
№ 9. Інструкція для електрозварника ручного зварювання; 
№ 10. Інструкція при виконанні робіт на висоті; 
№ 1 1 . Інструкція під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями; 
№ 12. Інструкція для працівників, що виконують верхолазні роботи; 
№ 1 3 . Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування; 
№ 14. Інструкція під час роботи на висоті з використанням стаціонарних, переносних і розсувних 
драбин; 
№ 1 5 . Інструкція для монтажника; 
№ 16. Інструкція під час експлуатації балонів; 
№ 17. Інструкція під час виконання газонебезпечних робіт; 
№ 18. Інструкція під час виконання земляних робіт; : 
№ 1 9 . Інструкція для землекопа. 

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 № 05-ОП від 22.05.2019 р. 

- Паспорти та інструкції з безпечної експлуатації на трансформатор зварювальний КАІ5ЕК ТЦЯВО-
250М - 1 од. (інв. № 5), інвертор ТЕ5ЬА П О П О (40/20) - 1 од. (інв. № 6). 

- Паспорт та інструкція з експлуатації на пояс запобіжний (ПЛ) лямковий Промальп (4 од.), дата 
виготовлення - 06.2018 р. 

- Протокол періодичних випробувань засідання комісії ТОВ «БК «АЛТУМ» № 1 від 
15.05.2019 р. щодо перевірки запобіжних лямкових поясів, а саме: ПЛ (4 од.), дата виготовлення 
06.2018 р., з висновком комісії пояси запобіжні лямкові відповідають вимогам нормативних актів 
і можуть бути допущені до експлуатації. 



Працівники ТОВ «БК «АЛТУМ» забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту згідно 
норм в повному обсязі, а саме: респіратори - 8 од., вогнегасники ВП-9 (3) - 2 од., жилети сигнальні -
5 од., каски захисні - 10 од., комбінезони - 5 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником -
4 пари, захисні окуляри - 5 од., зварювальна маска РОЯТЕ МС -1000 - 1 од., чоботи гумові - 4 пари, 
пояс лямковий комбінований ПЛ - 4 од., строп канатний 1СКР2 - 2 од., строп ланцюговий - 1СЛ2 -
2 од., карабіни - 4 од., страхувальна мотузка - 4 од., драбини - З од., плоскогубці універсальні - 2 од., 

- 2 од., аптечка індивідуальна - 4 од., рушник протипожежний та інші види захисту від троси 
пожежогасіння, попереджувальні знаки та написи - 10 од., плакати - 2 к-ти. 

експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту, 

У ТОВ «БК «АЛТУМ» 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 № 05-ОП від 22.05.2019 р. 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 при проведенні 
робіт, що декларуються. Перелік законодавчих та нормативно - правових актів з питань охорони праці 
та промислової безпеки: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-
2-2009), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «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 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі 
спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві». Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промисі^ _ 

ічної бази навчально -методичного забезпечення) 

Б. Д. Товарницький 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстроваЙІ^у^^ обліку суб'єктів. тосиотрю]\ііШВЩШЩщтШ\іШ^^ 
Держпраці Л Г ^ / ^ 2 0 У ^ № . ^ у / ? \ V Львівській області 

Примітки: 
1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обр^ку-н^бв«^ьішх-.-дашіх.,_і_ма:аю_ 
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. 


