
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

В ідо м о сті п р о  р об отодавц я:

_________ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БУД-О Б’ЄКТ»_________
(найменування юридичної особи,

89632, Закарпатська обл., М укачівський р-н, с. Клячаново, вул. М укачівська, буд. 125
місцезнаходження,

_______________________ _____________  40166975 ________________ _________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___ _______________ ________Бардовський Євгеній Миколайович__________ _________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____ ______________________(067) 232-32-26,8121651@gmail.com _____________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

___________________________  Київська обл. та м. Києві______

місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПрАТ «АСК «ШГО Україна», 1 рік, 
договір №673504747.18 від 24.10.2018 р.__________ __________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.08.2018
(дата проведення аудиту)

Я, _______________ Бардовський Євгеній Миколайович________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки піл час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікапій (и. 9 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...»);

2. зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...»),___________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу,

________ 16 робочих місць, з них 5, па яких існує підвищений ризик виникнення травм_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

_______________________ на об’єктах замовника, два приміщення____________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:8121651@gmail.com


- Наказом № 2-ОП від 14.09.2018 р. інженера з охорони праці Бірюк Ольгу Олегівну, 
призначено нілповідальною за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
ПРОМИСЛОВОЇ безпеки на Товаристві.

- Наказом № 7-ОП від 14.09.2018 р. головного інженера Горгошкіна Ігоря Федоровича, 
призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.

- Наказом № 11-ОП від 14.09.2018 р. інженера з охорони праці Бірюк Ольгу Олегівну, 
призначено вілповідальним за безпечне проведення будівельно-монтажних робіт.

- Наказом № 12-ОП від 14.09.2018 р. головного інженера Горюшкіна Ігоря Федоровича, 
призначено відповідальним за безпечне проведення земляних робіт.

- Наказом № 14-ОП від 14.09.2018 р. головного інженера Горюшкіна Ігоря Федоровича,
призначено відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт. _______ ____________ _______

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

На підставі ч. З от. 15 Закону України «Про охорону праці», для виконання функцій служби 
охорони праці було залучено спепіаліста з відповідною підготовкою на договірних засадах, згідно 
наказу № 2-ОП від 14.09.2018 р. інженера з охорони праці Бірюк Ольгу Олегівну, призначено 
відповіпяльною за виконання функігій служби з охорони праці на Товаристві., який керується в своїй 
роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони прапі Товариства, розробленим на 
основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку 
виробнитттва., вили діяльності та чисельність працівників. їхні умови праці та інші специфічні фактори 
Товариства, визначає структуру служби. її чисельність, основні завдання, функції та права її
працівників відповідно до чинного З а к о н о д а в с т в а . ____________________________ ________ _

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони прапі та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 5-ОП від 14.09.2018 р. «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прапі. яке розроблено на основі типового з 
урахуванням специфіки підприємства.

Проходження ВСТУПНОГО та первинного інструктажів фіксуються у журналах реєстрації 
інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж.
Проставляються підписи.

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 ОН» на підприємстві створено Гнаказ № 6-ОП 
від 14.09.2018 рЛ постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників 
Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах.

Інші відомості:

№
п/п

Прізвище 
та ініціали Посада

Назва
навчального

центру

№ та дата 
протоколу 
(витягу 3 

протоколу)

Законодавчі та 
нормативно-правові акти

]. Бардовський
Євгеній

Миколайович

Директор НПзПК ПП 
«Промсільбуд» № 13 

від 26.06.2018 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12 

ДБН А.3.2-2-2009
2. Г орюшкін Ігор Головний ТОВ «НКЦ Загальний курс з ОП

Федорович інженер «Будмашоснова» №256-17 
від 26.10.2017 р.

НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБН А.3.2-2-2009 

НПАОП 0.00-1.15-07
НПАОП 28.52-1.3:1-13

№2-1405-18 
від 14.05.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98 
НПАОП 40.1-1.32-01 
НПАОП 40.1-1.07-01

111
група



<
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3. Бірюк Ольга 
■ Олегівна

Інженер
зОП

НПзПК ПП 
«Промсільбуд» № 13 

від 26.06.2018 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 45.2-7.02-12 

ДБН А.3.2-2-2009 
НПАОП 0.00-1.15-07

№ 14 
Від 12.07.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98 
НПАОП 40.1-1.32-01 
НПАОП 40.1-1.07-01

III
група

Наказом № ОЬОП від 14.09.2018 р. затверджені посадові інструкції, а саме:
- директора:
- головного інженера;
- інженера з ОХОРОНИ праці:
- відповідального за електрогосподарство.

Наказом № ОЗ-ОП від 14.09.20]8 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та вили робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктаасу з питань охорони праці:
- № 2 ПРО шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і комненсашї за роботу у шкідливих
умовах праці:
- № З із загальних питань електробезпеки на майданчиках:
- № 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві:
- Хо 5 про надання першої домеличної допомоги нри нещасних випадках або захворюваннях:
- № б з електробезпеки ддя робітників і службовців:
- № 9 під час виконання земляних робіт:
- № 10 під час виконання зварювальних робіт:
- № 12 для б е т о н я р і в . __________________ ____________________ _______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На обладнання та пристрої, які використаються при проведенні робіт підвищеної небезпеки і
знаходиться у власності Товариства е паспорти та Інструкції з експлуатації заводів виробників.________

експлуатаційної документації,

Нрадівники ТОВ «БУД-ОБ’ЄКТ» забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм 
в повному обсязі, а саме: каски захисні - - 5 од., рукавиці бавовняні -  4 пари, чоботи кирзові -  4 пари, 
куртки -  4 од.. ОКУЛЯРИ захисні -  4 од., щиток зварювальний -  1 од., респіратор -  4 од., пояс 
запобіжний лямковий -  1 од., пояс запобіжний безлямковий -  1 од., рукавички гумові діелектричні 
-  2 нари, боти гумові діелектричні -  1 пара, комплект тимчасового заземлення -  6 од., кліші 
електровимірювальні -  1 од., кліщі ізолюючі -  ІОД.. кігті монтерські ЛМ-2 -  1 пара, лази монтерські 
ЛМ-З -  2 пари, плоскогубці універсальні -  1 од., бокорізи -  1 од., набір викруток діелектричних -  1 
к-т. згідно Довідки від 05.09.2018 р. про наявність на Товаристві засобів індивідуального та 
колективного захисту та наказу № 15-ОП від 14.09.2018 р. про затвердження переліку засобів 
інливітіуального захисту для працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки із
зазначенням типу та кількості._________ _____________________________________ _______________ _

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «БУД-ОБ’ЄКТ» затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони прані. При 
проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони прапІ використовуються 
наступні законодавчі та нормативно-правові акти, а саме:

№,
п/п

Номер 
та дата документа

Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Постанова ВР Укр^'ни 
№2б94-ХІ1 від 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці»

2
Постанова КМ України 
№ 48 від 07.02.2018 р.

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»



/
3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»
^4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці»
6. НПАОП 0.00-6.03-93

«Порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»

7. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)

8. ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»
9. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»
10. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
11. НЛПБ-Б.02.005-2003 «Правила пожежної безпеки України»
12. НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»
13. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»
14. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»
15. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації едектрозахисних засобів»
16.

НПАОП 0.00-4.26-08
«Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»

17. ДК 003:2010 
від 28.07.2010 р. «Класифікатор професій»

18. Наказ МОП України № 246 
від 21.05.2007 р.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій»

Облалнанп приміщень для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 

праці, забезпечено необхіяною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _  20 / /  р. № _■

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
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.

{Додаток 8 в.редакціїПостанови КМ №  48 від 07.02.2018}
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