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

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛОКОНСТРУКШЙ» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
80100 Львівська область, м. Червоноград, вулиця Львівська, 53, ЄДРПОУ 01267395, 
генеральний директор — Кухарчук Анна, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
+380500111777. отсе(а)сегтк.сот.иа 

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 пощти; 

80100, Львівська область м. Червоноград, вул. Львівська,53 

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 акціонерна 

страхова компанія «Аска», строк дії договору 1 рік, СТД №3499790 від 06.12.19 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, Кухарчук Анна 
(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 до Порядку); 
- Роботи в колодязях, щурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 додатку 6 до Порядку); 
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти (п.16 додатку 6 до Порядку); 
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, газом 
(п.18 додатку 6 до Порядку); 



- Зварювальні роботи (п,19 додатку 6 до 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, 
Робочих місць -311. в т.ч. на яких існує підвищений РИЗИК - 90 ' 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
Будівель та споруд (приміщень) -2 

будівель і споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 2 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Відповідальні особи: 

за стан охорони праці по підприємству в цілому - генеральний директор — Кухарчук 
Анна; 

- за електрогосподарство, за видачу наряд-допусків та за роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти -
головний енергетик — Тхір Ігор Васильович; 

- за пожежну безпеку в Товаристві - головний інженер — Бандрівський Віталій Ігорович; 
- за роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) - головний інженер — 
Бандрівський Віталій Ігорович; 

- за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - головний інженер — Бандрівський 
Віталій Ігорович; 

- за зварювальні роботи та зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом - головний 
інженер — Бандрівський Віталій Ігорович; 

- за проведення медичних оглядів - генеральний директор — Кухарчук Анна; 

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

У ТДВ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» наказам № 281/1 від 
23.07.2013 р. створено службу з охорони праці. Наказом № 325 від 13.09.2017 р, затверджено 
Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Відповідальний за охорону праці 
на підприємстві - головний інженер — Бандрівський Віталій Ігорович. 

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками, журналами, та інструкціями з охорони праці: 

Положення: 
- про службу охорони праці, затв. наказом № 35 від 22.01.2018р.; 
- про систему управління охороною праці, затв. наказом № 325 від 13.09.2017р.; 
- про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затв. наказом 

№ 284 від 25.07.2013р.; 
- про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом № 

45 від 24.01.2018р.; 
про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту працівників, затв. наказом №37 від 22.01.2018р.; 

- про порядок проведення медичних оглядів працівників, затв. наказом №39 від 24.01.2018р. 



Накази: 
- № 4 від 03.01.2020 р. «Про закріплення працівників за зварювальним обладнанням»; 
- № 8 від 03.01.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці»; 
- № 10 від 03.01.2020 р. «Про створення постійно-діючої комісії з питань охорони праці» 
- № 11 від 03.01.2020 р. «Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці»; 
- № 12 від 03.01.2020 р. «Про створення комісії по перевірці знань електротехнічного 

персоналу»; 
- № 13 від 03.01.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за своєчасне проведення 

технічного обслуговування обладнання»; 
- № 15 від 03.01.20202 р. «Про призначення відповідальних осіб за справний технічний стан 

облананння»; 
- № 16 від 03.01.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за справний технічний стан 

вантажопідіймальних пристроїв та тари»; 
- № 281/1 від 23.07.2013 р. «Про створення служби з охорони праці»; 
- № 325 від 13.09.2017 р. «Про затвердження та введення в дію Положення про систему 

управління охороною праці»; 
- № 19 від 03.01.2020 р. «Про видачу та використання спецодягу та засобів 313»; 
- № 20 від 03.01.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за справний стан, зберігання, 

транспортуванння та безпечну експлатацію посудин, що працюють під тиском»; 
- № 54 від 29.01.2018 р. «Про затвердження програми вступного інструктажу з питань 

охорони праці»; 
- № 21 від 03.01.2020 р. «Про затвердежння переліку видів робіт підвищеної небезпеки»; 
- № 22 від 03.01.2020 р. «Про організацію стажування працівників та затвердежння переліку 

професій та посад, які повинні проходити стажування»; 
- № 23 від 03.01.2020 р. «Про затвердження програми стажування»; 
- № 29 від 08.01.2020 р. «Про затвердження порядку ведення нарядної системи»; 
- № ЗО від 08.01.2020 р. «Про затвердження Положення про видачу наряд - допуску на 

виконання робіт з підвищеною небезпекою»; 
- № 253 від 02.09.2015 р. «Про результати проведення атестації робочих місць»; 
- № 31 від 08.01.2020 р. «Про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці»; 
- № 32 від 08.01.2020 р. «Про призначення працівників, які мають право працюавати на 

обладнанні»; 
- № 33 від 08.01.2020 р. «Про допуск працівників до виконання робіт підвищеної 

небезпеки». 
Журнали: 
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки; 
- обліку видачі інструкцій з охорони праці; 
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; 
- протоколів перевірки знань з питань охорони праці; 
- обліку і зберігання засобів індивідуального захисту; 
- обліку захисних засобів; 
- обліку засобів пожежогасіння; 
- обліку нарядів допусків; 
- технічного стану устатковання. 

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно «Положення про порядок проведення навчання, інструктажів і перевірку 
знань працівників з питань охорони праці, стажування, дублювання і допуск до роботи», яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Підприємства. 

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу №11 від 03.01.2020р. на 



Підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників Підприємсі 
склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах за напрямками: 

п/г 
Прізвище 
та ініціали Посада Назва 

навчального центру 

№ та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу) 

Законодавчі та 
нормативно-правові 

акти 
1. 

Бандрівський 
Віталій Ігорович Головний 

інженер 

ДІЇ «Навчально-
курсовий комбінат 

«Південатоменергобуд» 

№68-142-18-12 від 
16.03.2018 р. 

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.81-18 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 

2. Паранчук Василь 
Іванович 

Головний 
механік 

ДП «Навчально -
курсовий комбінат 

«Південатоменергобуд» 

№68-142-18-9 від 
16.03.2018 р. 

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.81-18 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.59-87 

3. Сочевка Марцін Начальник 
виробниитЕд 

ДП «Навчально -
курсовий комбінат 

«Південатоменергобуд» 

№68-488-17-12 від 
24.07.2017 р. 

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1,81-18 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 

4. Козак Оксана 
Георгіїівна 

Інженер 3 
охорони праці Дії «Навчально-

курсовий комбінат 
«Південатоменергобуд» 

№68-142-18-15 

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.81-18 
НПАОП 0.00-1.80-18 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, мають 
відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід, та відповідний допуск до безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки. 

Наказом №34 від 08.01.2020р. розроблені та введені в дію посадові інструкції: 

- Посадова інструкція генерального директора: 
- Посадова інструкція головного інженера: 
- Посадова інструкція головного енергетика; 
- Посадова інструкція головного механіка; 
- Посадова інструкція заступника головного механіка; 
- Посадова інструкція інженера з охорони праці; 
- Посадова інструкція начальника монтажної дільниці; 
- Посадова інструкція начальника цеху ; 
- Посадова інструкція майстра цеху 

Розроблені та введені в дію наказом №31 від 08.01.2020р. інструкції з охорони праці: 

- №1 з пожежної безпеки; 
- №2 з вступного інструктажу з питань охорони праці; 
- №3 з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на 

виробництві; 
- №4 під час робіт що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
- №5 під час верхолазних робіт; 
- №6 під час робіт з ручним електричним інструментом та пристроями; 



- №7 під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах. за.\ікн\тому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); 

- №8 для електрозварника; 
- №9 для монтажника; 
- №10 під час робіт з посудинами , що працюють під тиском; 
- № 11 для слюсарів із збирання металевих конструкцій; 
- № 12 для електрослюсаря; 
- № 13 під час робіт в електроустановках; 
- № 14 під час зварювальних робіт. 

На устатковання. обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки є паспорти та інструкції з використання заводів виробників. 

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному 
обсязі, а саме: рятувальний пояс - 20 шт., страхувальна мотузка - 20 шт., каски захисні - 250 шт., 
комбінезони - 250 шт., чоботи - 250 пар, пояс лямковий - 20шт., строп канатний - 90 од., строп 
ланцюговий - 90 од., драбини - 15 шт., куртка робоча - 250 шт., куртка утеплена - 250 шт. рукавиці 
- 500 шт, аптечка - 14 шт., вогнегасник - 52 шт., плащ з капюшоном - ЗО шт., жилети сигнальні 
світловідбиваючі - 50 шт., попереджувальні знаки та написи - 60 шт., рукавиці гумові діелектричні -
15 пар, калоші гумові діелектричні - 10 пари, костюм зварника - 50 шт., окуляри зварника - 50 шт., 
маска зварника - 50 шт., костюм монтажника - 20 шт. 

Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Нормативно-правова документація з охорони праці, 
а саме закони, постанови, стандарти, будівельні норми та правила, технічна документація 
підприємства знаходиться на електронних носіях та у паперовому вигляді. Матеріально технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються. 

В ТДВ «Червоноградський завод металоконструкцій» затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з 
перевірки знань з питань охорони праці. 

Обладнано приміщення для проведення навчання та проведення інструктажів з питань 
' охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки. 

09 січня 2020 р. 

А. Кухарчук 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &6Л:у^^^^ 20^. № ^-Щ^^ . 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


