
Адміністратор Архипович Дмитро 

Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці 

Відомості ПРО роботодавця: Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи) 

^^БУДІВЕЛЬНА К О М П А Н І Я " Т Е Р О Н Д Е В Е Л О П М Е Н Т ^ ^ 
81215, Львівська обл., Перемишлянський район, село Коросне, вул. Центральна, буд. 113А, код 41490407 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
директор Хміль Мар^яна Валеріївна; +380633554172; ^ к—-^^у^у^^^^^^^^-гх.^, Ьк1егоп2017@икг.пе1: 

прізвище, їм 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; 

О б ' є к т и з а м о в н и к і в міста Л ь в о в а та Л ь в і в с ь к о ї 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: ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ», 

1 рік, № 15-ГД/02-207-01202 від 05.06.2019 р. 
(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, Хміль Мар^яна Валеріївна, директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ^' 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо фізичної особи - підприємця), 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці в и м о г а м 
законодавства з п и т а н ь охорони праці 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: 
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); 
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); 
3. Роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку); 
4. 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 отриманнявідповідного дозволу. 

Кількість робочих місць 1Ь 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 , виробничих об'єктів - Ь цехів - о, дільниць - 1 руктурних 

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

(цехів, дільниць, структурних підро: 
І^^^ТОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖПРАЩ 
у 

Вх. N9 
Щ О Б 

.20. 



Інші відомості: 
Відповідальні особи: 

- за стан охорони праці в цілому по Товариству (Наказ № 01/ОП від 10.06.2019 р.) - інженер з охорони 
праці Горопаха Віталій Миколайович; 
- за електробезпеку Товариства (Наказ № 02/ОП від 10.06.2019 р.) - головний інженер Кравчук Валерій 
Володимирович; 
- за видачу нарядів-допусків (Наказ № 03/ОП від 10.06.2019 р.) - головний інженер Кравчук Валерій 
Володимирович; 
- за пожежну безпеку (Наказ № 04/ОП від 10.06.2019 р.) - інженер з охорони праці Горопаха Віталій 
Миколайович; 
- за безпечне виконання земляних робіт та робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій (Наказ № 05/ОП від 10.06.2019 р.) - головний інженер Кравчук 
Валерій Володимирович; 
- за безпечне виконання висотно-верхолазних робіт (Наказ № 06/ОП від 10.06.2019 р.) - головний 
інженер Кравчук Валерій Володимирович; 
- за безпечне виконання зварювальних робіт (Наказ № 07/ОП від 10.06.2019 р.) - головний інженер 
Кравченко Олександр Вікторович; 

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

Витяг З протоколу № 81-557-19 від 07.06.2019 р . засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області з перевірки знання Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; 
Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Наказу «Про 
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з ОП) у директора Хміль 
Мар'яни Валеріївни, головного інженера Кравчука Валерія Володимировича, інженера з охорони праці 
Горопахи Віталія Миколайовича; та додатково НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Н П А О П 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями; НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-
2009 у головного інженера Кравчука Валерія Володимировича, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека», за участю представників ГУ Держпраці у Київській області; 

Витяг з протоколу № 82-П від 30.05.2019 р. засідання комісії ТОВ «НКЦ «Техніка безпеки» з 
перевірки спеціального навчання осіб за програмою навчання з питань пожежної безпеки посадових 
осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення 
виконання заходів пожежної безпеки у інженера з з охорони праці Горопахи Віталія Миколайовича; 

Витяг з протоколу № 81-164ЕЛ-2019 від 06.06.2019 р . засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області з перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів у 
інженера з охорони праці Горопахи Віталія Миколайовича з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з 
електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В; у головного інженера 
Кравчука Валерія Володимировича з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та 
допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека», за участю представників ГУ Держпраці у Київській області. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» функції служби охорони праці у ТОВ 
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" виконує інженер з охорони праці Горопаха 
Віталій Миколайович згідно з Наказом № 01/ОП від 10.06.2019 р. , який має відповідну підготовку та 
керується в своїй роботі посадовою інструкцією та «Положенням про службу охорону прдці», яке 
затверджено Наказом № 08/ОП від 10.06.2019 р . та розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 



положення про службу охорону праці»; також Наказом № 08/ОП від 10.06.2019 р. затверджене 
«Положення про систему управління охороною праці». 

наявністю служби охорони праці, 

Наказом № 09/ОП від 10.06.2019 року затверджені посадові інструкції (директора, головного 
інженера, інженера з охорони праці) та інструкції з охорони праці на професії і на види робіт, в тому 
числі на види 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; 
№ 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 під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування; 
№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин; 
№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів; 
№ 9. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів; 
№ 10. Інструкція з охорони праці для верхолаза; 
№ 11. Інструкція з охорони праці для монтажника по роботі на висоті; 
№ 12. Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій; 
№ 13. Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт; 
№ 14. Інструкція з охорони праці для землекопа; 
№ 15. Інструкція з охорони праці для електрозварювальника. 

Навчання, перевірка знань та інструктажів з питань охорони праці здійснюються відповідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене Наказом № 08/ОП від 10.06.2019 р. Проведення інструктажів з питань охорони праці 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, 
за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж. Відповідно до 
Наказу № 10/ОП від 10.06.2019 р . створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі: голова комісії: директор Хміль Мар'яна Валеріївна, члени комісії: головний інженер 
Кравчук Валерій Володимирович, інженер з охорони праці Горопаха Віталій Миколайович 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

В наявності паспорти, інструкції з експлуатації та гарантійні зобов'язання на наступне 
обладнання: пояси запобіжні безлямкові типу ПБ - 2 од., партія № 21/14, зав. № № 42393, 42394; пояси 
запобіжні лямкові типу 1 ПЛ-К - 2 од., партія № 21/13, зав. № № 31849, 31850; трансформатор 
зварювальний ТМГ-250/10-У1, зав. № 4379. 

експлуатаційної документації, 

Працівники ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" забезпечені засобами 
індивідуального захисту відповідно до норм в повному обсязі, а саме: каска захисна - 4 од., щиток НБТ-
1 - 4 од., рукавиці брезентові ОП - 5 пар, рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником - 5 пар, 
респіратор протипиловий - 5 од., окуляри зварювальні - 2 од., індивідуальний медичний пакет - 5 од., 
пояс запобіжний безлямковий - 2 од., пояс запобіжний лямковий - 2 од., також в наявності: спецодяг, 
спецвзуття, сигнальні жилети, карабіни, страхувальні мотузки, захисні переносні знаки. 

засобів індивідуального захисту. 



у ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" 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 № 08/ОП від 10.06.2019 року затверджено та введено 
у дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

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

1. Закон України 
2. НПАОП 0.00-4.12-05 

3. НПАОП 0.00-4.21-04 
4. 

5. НПАОП 0.00-4.15-98 
6. ДК 003: 2010 

7. НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБНА.3.2-2-2009 

8. ДБН А.3.1-5-2009 
9. НПАОП 0.00-1.16-96 
10. НПАОП 0.00-1.15-07 
11. НПАОП 0.00-1.71-13 

12. 

13. 

14. НПАОП 40.1-1.21-98 
15. НПАОП 40.1-1.32-01 

16. НПАОП 40.1-1.07-01 
17. НПАОП 0.00-1.81-18 

18. НПАОП 0.00-1.76-15 
19. НПАОП 0.00-1.75-15 

20. НПАОП 0.00-1.62-12 
2 1 . НПАОП 0.00-1.80-18 

22. НПАОП 45.2-3.01-04 

23. НПАОП 0.00-4.01-08 

24. 

«Про охорону праці» 
Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці . 
Типове положення про службу охорони праці 
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, наказ від 21.05.2007 № 246 МОЗ України 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
Класифікатор професій, наказ від 28.07.2010 № 327 
Держспоживстандарту України 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві 

Організація будівельного виробництва 
Правила атестації зварників 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
наказ від 13.02.2012 № 91 Міненерговугілля України 
Правила улаштування електроустановок, наказ від 28.08.2006 
№ 305 Мінпаливенерго України 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок 
Правила експлуатації електрозахисних засобів 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском 
Правила безпеки систем газопостачання 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання 
Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим 
у будівельному виробництві 
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений 
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ічної бази навчально-методичного забезпечення) 

м.п. 
М.В. Х м і л ь 

(ініціали та прізвище) 

19 р . 

Декларація зареєстрорана у 
Держпраці СЄІЛ.ґ{9 

журналі обліку суб'єкт/ї 
2( 

обліку суб єктга г( господ^|шшн№я-^--тарі4торіалііПО]\іу органі 
оловне управління Держпраці 

у Львівській області 

ЬідвищшоУ небезпеки та па 
ою 

експлуатацію 
Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
(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. 


