
ТолИиЕУПРАВЛГННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

ДЕКЛАРАЦІЯ \^^^^-^Ь--:^^ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ТОПС», 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

80500, Львівська обл.. Буський район, м. Буськ. вул. Петрушевича, 26 
місцезнаходження, 

ЄДРПОУ 40750713; директор Андріяш Григорій Петрович; 
код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел. (067) 441-70-16; е-таі1: егуаогіі.апсІгііааЬШорШрз.еи 
номер телефону.телефаксу, адреса електронної пошти; 

80433, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, с. Колоденці, вул. Івана Франка, 11 «А» 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, 

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

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

Я, Андріяш Григорій Петрович 
(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 підвищеної небезпеки: 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

роботи, ЩО виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

зберігання балонів із зрідженим, вибухонебезпечним газом 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

КІЛЬКІСТЬ робочих МІСЦЬ - 82, в т.ч. зо робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;_ 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель - 8. приміщень - 19; виробничих цехів - 2; дільниць - 5; структурних підрозділів - 4. 
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості. Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки: Андріяш Григорій Петрович - директор; відповідальний за стан охорони 
праці, пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту, охорони навколишнього природного 
середовища Бабець Віктор Михайлович - головний інженер; Сторожук Віктор Миколайович -
провідний інженер з охорони праці; відповідальний за технічний стан навантажувачів та безпечне 
проведення робіт навантажувачами - Кручкевич Богдан Миколайович; відповідальний за справний 
стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском - Литвин Ярослав Михайлович; 
відповідальний за електрогосподарство, а також за технічний стан та безпечну експлуатацію 
електроустановок - Кручкевич Богдан Миколайович. 

Наказом № 17 ОП/19 від 26.11.2019 р. призначенні особи, в і д п о в і д а н і з ^ т ^ с ^ р о н г -
праці, пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та охорони н а в г а л ^ ^ н ь о ^ ^ р и р о д і ^ ^ 



середовища у виробничих підрозділах, приміщеннях, будівлях і спорудах, на підприємстві в цілому, 
а також під час планування та реалізації виробничого процесу: начальник цеху виготовлення 
меблевого щита Дубницький О.Р.; майстри цеху Дручків Ю.І., Березінський П.В., Грицунь І.Я.; 
начальник складського та сушильного господарства Гамза А.А.; завідувач складу сирих 
пиломатеріалів Кінчик А.І.; начальник котельні Литвин Я.М.; інженер-енергетик Кручкевич Б.М.; 
інженер-технолог Мерчук Р.В.; менеджер з господарської роботи Римський М.Р. 

Проведено професійне навчання та спеціальне навчання з охорони праці працівників, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устатковання 
підвищеної небезпеки. 

На підставі договору №11 від 07.05.2019 р., укладеного з Кременецьким лісотехнічним 
коледжем, проведено навчання робітників ТОВ «ТОП ТОПС» (40 чол.) за професіями «верстатник 
деревообробних верстатів» та «оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 
деревообробленні» з присвоєнням відповідних кваліфікаційних розрядів. 

Механіки підприємства пройшли навчання в ТзОВ «Львівський навчально-технологічний 
комбінат» на право виконання робіт підвищеної небезпеки за професіями, відповідно: Кулина 
А.П. - електрогазозварник четвертого розряду (посвідчення №56-17/2 від 21.06.2017 р.); Мартинюк 
В.Ю. - електрозварник четвертого розряду (посвідчення №71-19/3 від 20.06.2019 р.). 

Призначено відповідальну особу, а також обслуговувальний і ремонтний персонал 
устаткування котельні, які пройшли професійне навчання та перевірку знань в ДП «Західний 
експертно-технічний центр Держпраці», а також спеціальне навчання з питань охорони праці та 
чергову перевірку знань у 2019 р.: оператори котельні Вихопень Ф.П. (посвідчення №03-42/25 від 
16.05.2006 р.), Литвин Я.М. (посвідчення №03-446/15 від 03.02.2017 р.), Луцик М.С. (посвідчення 
№07-028/09 від 29.05.2009 р.), Чернецький В.М. (посвідчення №03-86/9 від 04.08.2010 р.); механіки 
Кулина А.П., Мартинюк В.Ю., Мельник І.С.; електрик Гладкий М.М.; відповідальний за справний 
стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском - начальник котельні Литвин Я.М. 
(посвідчення №12-352/7 від 09.11.2018 р.). 

Призначено відповідальну особу, а також обслуговувальний і ремонтний персонал 
навантажувачів, які пройшли професійне навчання та перевірку знань в ДП «Західний експертно-
технічний центр Держпраці», а також спеціальне навчання з питань охорони праці та чергову 
перевірку знань у 2019 р.: водії автонавантажувачів Олійник І.В. (посвідчення №17-120/9 від 
01.06.2017 р.), Баб'як І.В. (посвідчення №17-120/10 від 01.06.2017 р.), Гес М.С. (посйідчення №17-
150/27 від 16.07.2018 р.), Приступа О.Я. (посвідчення №17-150/19 від 16.07.2018 р.), Ширий Т.Т 
(посвідчення №17-150/28 від 16.07.2018 р.), Назаркевич Б.А. (посвідчення №17-210/14 від 
19.08.2019 р.); Кінчик А.І. (посвідчення №17-404/14 від 06.11.2019 р.); механіки Кулина А.П., 
Мартинюк В.Ю., Мельник І.С.; електрик Гладкий М.М.; відповідальний за технічний стан 
навантажувачів та безпечне проведення робіт навантажувачами - Кручкевич Б.М. (посвідчення 
№03-02-16 від 03.08.2016 р.), пройшов навчання в ПП «Західний навчально-інформаційний центр з 
охорони праці та промислової безпеки» та чергову перевірку знань у 2019 році. 

На ТОВ «ТОП ТОПС» затверджені і введені в дію (наказ №16 ОП/19 від 23.10.2019): 
Інструкції з охорони праці 
Загальні інструкції 
№1 «Для працівників усіх спеціальностей деревообробного підприємства щодо загальних 

питань безпеки праці»; 
№2 «Загальні вимоги електробезпеки»; 
№3 «Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві»; 
№4 «Під час роботи з персональним комп'ютером»; 
Інструкції для працівників, зайнятих у деревообробному виробництві 



№1В «Під час роботи на верстатах з оброблення деревини»; 
№2В «Під час роботи на поздовжньо-фрезерувальних чотирибічних верстатах»; 
№ЗВ «Під час роботи на торцювальному верстаті з нижнім розташуванням пилки»; 
№4В «Під час роботи на лінії поздовжнього зрощування брускових деталей на базі 

напівавтоматів з нарізання мінішипів та двопозиційного преса»; 
№5В «Під час нанесення клею на заготівки на клейових валках»; 
№6В «Під час роботи на пресах для виготовлення клеєного меблевого щита в умовах 

гарячого пресування»; 
№7В «Під час роботи на триагрегатному шліфувально-калібрувальному верстаті»; 
№8В «Під час виконання робіт на круглопилкових верстатах для поздовжнього 

розкроювання пиломатеріалів»; 
№9В «Під час виконання робіт на круглопилкових верстатах для поперечного розкроювання 

пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами»; 
№10В «Під час роботи на круглопилковому форматно-розкрійному верстаті»; 
№11В «Під час виконання робіт на круглопилкових верстатах та лініях для розкроювання 

деревних матеріалів»; 
№12В «Під час виконання робіт на стрічкопилкових ділильних верстатах»; 
№1ЗВ «Під час виконання робіт на фрезерних деревообробних верстатах»; 
№14В «Під час роботи на лінії виготовлення паливних брикетів в умовах холодного 

пресування»; 
№15В «Під час роботи на рубальній машині»; 
Інструкції для працівників, заіїнятих у забезпеченні виробництва 
№1Д «Під час ручного переміщення вантажів»; 
№2Д «Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну»; 
№ЗД «Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт»; 
№4Д «Під час ремонту деревообробного обладнання»; 
№5Д «Під час виконання електротехнічних робіт»; 
№6Д «Під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями»; 
№7Д «Під час робіт з ручним електрифікованим інструментом»; 
№8Д «Під час робіт з ручними інструментами та пристроями»; 
№9Д «Під час виконання робіт із застосуванням переносних драбин і драбинок»; 
№10Д «Для водія автонавантажувача»; 
№1 ІД «Під час обслуговування котлоагрегата, що працює на деревних відходах»; 
№12Д «Для укладальника заготівок у сушильні пакети»; 
№13Д «Для прибиральника виробничих та адміністративно-побутових приміщень»; 
№14Д «Під час експлуатації, зберігання і транспортування балонів із зрідженими, 

стисненими і розчиненими газами»; 
№15Д «Для кухаря»; 
№16Д «Для підсобного робітника»; 
№17Д «Для оператора компресорних установок»; 
№18Д «Для електрогазозварника»; 
№19Д «Під час підготовки акумуляторів до роботи»; 
№20Д «Для оператора сушильних камер»; 
№2ІД «Під час роботи на загострювальних верстатах»; 
№22Д «Для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки»; 
№23Д «При роботі з виробничим електротехнічним обладнанням»; 



№24Д «Під час виконання робіт з косіння трав із застосуванням ручної коси і допоміжних 
ручних інструментів»; 

№25Д «Під час виконання робіт з косіння трав, зрізання тонкомірних дерев та кущів із 
застосуванням моторизованого ручного інструменту з двигуном внутрішнього згоряння»; 

№26Д «Під час виконання робіт на свердлильному верстаті»; 
№27Д «Під час виконання робіт на висоті»; 
№28Д «Для електромонтера (електрика) з ремонту та обслуговування електроустановок»; 
№29Д «Під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках»; 
№30Д «Під час поводження із ртутними лампами»; 
№3ІД «Для водія електронавантажувача»; 
№32Д «Для сестри медичної»; 
№ЗЗД «Для сортувальника матеріалів і виробів з деревини»; -• 
№34Д «Для комірника»; 
№35Д «Під час роботи з талем електричним»; 
№36Д «Під час використання автотранспортного засобу, двигун якого працює на газовому 

паливі»; 
Інструкції з питань цивільного захисту: 
Інструкції з пожежної безпеки 
№1ПБ «Про заходи пожежної безпеки на підприємстві»; 
№2ПБ «Про заходи пожежної безпеки в складському господарстві»; 
№ЗПБ «Під час виконання вогневих робіт»; 
№4ПБ «Про заходи пожежної безпеки в котельні»; 
№5ПБ «Про заходи пожежної безпеки для працівників охорони»; 
№6ПБ «Про заходи пожежної безпеки у приміщенні електрощитової»; 
№7ПБ «Про заходи пожежної безпеки у виробничих цехах»; 
№8ПБ «Про заходи пожежної безпеки у ремонтно-механічній майстерні»; 
№9ПБ «Про заходи пожежної безпеки у кімнаті для приймання їжі»; 
Інструкції з техногенної безпеки та цивільного захисту 
№1ЦЗ «Порядок забезпечення техногенної безпеки та дій працівників у разі виникнення 

надзвичайної ситуації» 
№2ЦЗ «Порядок дій працівників у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій)» 

Переглянуті і затверджені «Положення про службу охорони праці ТОВ «ТОП ТОПС» (наказ 
№ 7 ОП/17 від 01.06.2018 р.), а також «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці ТОВ «ТОП ТОПС»» (наказ №18 ОП/19 від 28.12.2019 р.). 

Робітники та посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці, а також періодична 
перевірка знань з питань охорони праці з оформленням відповідних документів. 

Навчання з питань охорони праці та промислової безпеки пройшли посадові особи: 
- в ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»: Андріяш Г.П. (посвідчення №1 від 

20.04.2017 р.), Сай В.Л. (посвідчення №2 від 20.04.2017 р.), Дубницький О.Р. (посвідчення №30 від 
16.08.2018 р.), Дручків Ю.І. (посвідчення №5 від 20.04.2017 р.), Сторожук В.М. (посвідчення №6 від 
20.04.2017 р.), Гамза А.А. (посвідчення №25 від 16.08.2018 р.), Березінський П.В. (посвідчення №13 
від 16.08.2018 р.), Мерчук Р.В. (посвідчення №12 від 16.08.2018 р.). Кінчик А.І. (посвідчення №14 
від 16.08.2018 р.); 

- в Центрі дистанційного навчання та післядипломної освіти ДВНЗ «Національний 
лісотехнічний університет України» - Бабець В.М. (посвідчення №01/19 від 12.12.2019 р.), 



- в ПП «Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової 
безпеки» - Кручкевич Б.М. (посвідчення №438 від 08.10.2019 р.). 

Навчання з питань електробезпеки (чергову перевірку знань в 2019 році) з присвоєнням 
відповідної кваліфікаційні групи пройшли працівники: 

- в ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» - Сторожук В.М., провідний 
інженер з охорони праці (посвідчення №02-127 від 25.04.2017 р.), V група з електробезпеки; 

- в ПП «Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки»: 
Кручкевич Б.М., інженер-енергетик (посвідчення №02-22/13 від 24.12.2013 р.), V група з 
електробезпеки; Гладкий М.М., електрик (посвідчення №02-22/12 від 24.12.2013 р.), V група з 
електробезпеки; Кулина А.П., механік (посвідчення №02-31/14 від 07.12.2018 р.), III група з 
електробезпеки. 

Наказом № 14 ОП/19 від 16.08.2019 р. створена комісія для перевірки знань за результатами 
навчання з питань охорони праці, електробезпеки та спеціального навчання з питань охорони праці. 
Члени комісії пройшли навчання з питань охорони праці в ДП «Західний експертно-технічний 
центр Держпраці». 

Результати навчання працівників ТОВ «ТОП ТОПС», проведеного на підприємстві у 2019 р., 
оформлені протоколами засідання комісії з перевірки знань: 

- з питань охорони праці - № 1/19 ОП від 06.03.2019 р. т а № 2/19 ОН від 19.09.2019 р.; 
- з питань забезпечення безпеки працівників, які залучаються до роботи в електроустановках 

напругою до 1 к В - № 1 / 1 9 Е Б від 06.03.2019 р. т а № 2 / 1 9 Е Б від 19.09.2019 р.; 
- за результатами спеціального навчання з питань охорони праці - № 1/19 СОП від 

09.04.2019 р. т а № 2/19 СОП від 19.09.2019 р.; 
- з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту - № 1/19 ПБ від 

06.03.2019 р. та № 2/19 ПБ від 19.09.2019 р. 
Наказом № 2 ОП/18 від 05.02.2018 р. затверджено «Положення про систему управління 

охороною праці ТОВ «ТОП ТОПС»». 
На підприємстві наявні законодавчі та нормативно-правові акти України з питань охорони 

праці та промислової безпеки, що розповсюджуються, в тому числі, на заявлені роботи підвищеної 
небезпеки. 

Затверджено нормативно-правові акти підприємства з питань з охорони праці, цивільного 
захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (наказ № 18 ОП/19 від 28.12.2019 р.): 

1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 
ТОВ «ТОП ТОПС»; 

2. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників ТОВ «ТОП ТОПС»; 
3. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань працівників ТОВ 

«ТОП ТОПС» з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 
4. Програма інструктажів з пожежної безпеки для працівників ТОВ «ТОП ТОПС»; 
5. Програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму на ТОВ «ТОП ТОПС»; 
6. Програма загальної підготовки працівників ТОВ «ТОП ТОПС» до дій у надзвичайних 

ситуаціях; 
7. Перелік засобів індивідуального захисту, необхідних під час виконання основних видів 

робіт з урахуванням ризиків (факторів небезпеки); 
8. Перелік робіт підвищеної небезпеки та робіт, де є потреба в професійному доборі, для 

проведення яких необхідне спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з охорони праці; 
9. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці; 



10. Перелік професій та посад працівників ТОВ «ТОП ТОПС», які звільняються від 
проходження повторних інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техногенної 
безпеки та цивільного захисту; 

11. Перелік робіт підвищеної небезпеки, виконання яких передбачає наявність дозвільних 
документів; 

12. Перелік машин, механізмів і устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація яких 
передбачає наявність дозвільних документів; 

13. Перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібен наряд-допуск. 
14. Графік проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях 

працівників ТОВ «ТОП ТОПС» на 2020 рік; 
15. Графік проведення повторних інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної 

безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на робочих місцях працівників ТОВ «ТОП ТОПС» на 2020 р. 
16. Орієнтовний план роботи служби охорони праці ТОВ «ТОП ТОПС» на 2020 рік. 

Також розроблені та затверджені: 
1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій ТОВ «ТОП ТОПС»; 
2. Програма стажування на право самостійного виконання робіт з підвищеною небезпекою 

на ТОВ «ТОП ТОПС»; 
3. Програма навчання працівників ТОВ «ТОП ТОПС» з питань охорони праці, пожежної і 

техногенної безпеки та цивільного захисту; 
4. Тематичний план та програма спеціального навчання з питань охорони праці; 
5. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. 

На підприємстві наявна необхідна техніко-експлуатаційна документація устаткування. 

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно чинних норм забезпечення. 

На ТОВ «ТОП ТОПС» наявна дозвільна документація на виконання робіт та експлуатацію 
устаткування підвищеної небезпеки: 

- Дозвіл №0607.17.46 від 03.11.2017 р., виданий Головним управлінням Держпраці у 
Львівській обл. ТОВ «ТОП ТОПС», - на виконання робіт підвищеної небезпеки; 

- Дозволи №0608.17.46 від 03.11.2017 р. та №0131.19.46 від 01.03.2019 р., видані Головним 
управлінням Держпраці у Львівській обл., - на експлуатацію устаткування підвищеної, небезпеки; 

- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці, зареєстрована в Головному управлінні Держпраці у Львівській обл. за №271/19 від 
19.04.2019 - на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. 

У 2019 році проведено процедуру ідентифікації потенційно небезпечного об'єкта та укладено 
договір №10 від 17.07.2019 р. «На постійне та обов'язкове обслуговування державними аварійно-
рятувальними службами об'єктів та окремих^.ериторій» з 18 ДРПЧ Головного Управління ДСНС 
Украши у Львівськш області. 

Г.П. Андріяш 
(підпи 

С / ^ / / ^ 2019 р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальном]^ 
, / / - у Львівській області 

органі Держпраці т^^. 2оЛІ^- № ^<7/Ла ' ' Р О В А Н О 


