
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

Відомості про роботодавця: - Приватне підприємство «Укрелектробуд»; юридична адреса: 
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Тиха, буд. 16, кв.2; фактична адреса: Закарпатська область, 
м. Ужгород, вул. Фединця 11 А; ЄДРПОУ 34022645; директор Пшенишнюк Володимир Віталійович; 
тел. (0312) 61-75-95, тел./факс (0312) 61-52-04 ; E-mail ukrelectrobud@gmail.com

Місце виконання робіт ПН та або експлуатація .... -  Закарпатська область: 1) Перечинський 
район, с. Тур'я Поляна, вул. Шевченка 127 «А»; 2) Перечинський район, с/рада Тур'є Полянська, 
Шипот урочище, буд. 1 «А»; 3) Тячівський район, с. Лопухів вул Партизанська 2 «А»; 4) Тячівський 
район, с. Руська Мокра, вул. Миру 223 «Б»; 5) Тячівський район, с. Красна вул. Борканюка 48 «В»; 6) 
Тячівський район, с. Усть -  Чорна; 7) Ужгородський район, с. Тийглаш, вул. Нілаш, № 3; 8) 
Ужгородський район, с. Ратівці, вул. Добо І (вулиця Петефі Ш), буд. 1. «А»; 9) Ужгородський район, 
с. Андріївка, вул. Миру 1 «А» (с. Ірлява, урочище «Дубина»); 10) Ужгородський район, с. Баранинці; 
вул. Об'їздна, буд. 9.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  Приватне акціонерне товариство 
«Українська пожежно-страхова компанія» , строк дії: з 22. 11.2017 р. по 21.11.2018 р., серії 1788-р 
№014/000/17/29 від 22.11.17 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.

Я, Пшенишнюк Володимир Віталійович, 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:

І. ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності 

матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
3. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах.
4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій.
5. Роботи верхолазні.
6. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.
7. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом.
8. Зварювальні роботи.
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II. ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) 

на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Технологічні транспортні засоби:

1) Технологічні транспортні засоби, що знаходяться на балансі підприємства:

№
п/
п

Назва, тип, марка Реєстраційни 
й номер 
(знак)

Рік
випуску

Країна
виробник

1. Екскаватор гусеничний JSB JS 220LC Т00676АО 2008 Англія
2. Авто бетонозмішувач MARINER 25 G Т00673АО 1995 Італія
3. Екскаватор колісний KOMATSU PW 130 -  6 К 07639АО 1995 неказано
4. Екскаватор гусеничний KOMATSU PC228USLC-3EO 07663АО 2008 неказано
5. Авто бетонозмішувач KARMIX 5.5 XL 07640АО 2006 неказано
6. Трубоукладач ТО 1224Е1 08048АО 1989 неказано
7. Екскаватор гусеничний Caterpillar 329 DL 65184АА 2014 неказано
8. Екскаватор гусеничний Caterpillar 326D2L 7003 8АА 2017 неказано
9. Екскаватор гусеничний Caterpillar 320D2L 70039АА 2017 неказано
10. Трактор колісний МТЗ-82.1 АО 10263 2017 неказано

2) Технологічні транспортні засоби, що за договором оренди:

№
п/
п

Назва, тип, марка Реєстраційни 
й номер 
(знак)

Рік
випуску

Країна
виробник

11. Автонавантажувач елескопічний СаІегрШаг ТН 62 Т00696АО 2001 СІЛА
12. Бетоно-змішувач Сагтіх 3.5 08760АО 2002 неказано
13. Трубоукладач ТО 1224 Е на базі трактора гусеничного 

Т-170Б.00
Т00926 АО 1988 СРСР

14. Трубоукладач ТГ-123К 94-02 ЛБ 1986 неказано
15. Екскаватор гусеничний УОЬУО ЕС70 233 Т00878 АО 2004 Франція
16. Міні-екскаватор гусеничний КЕШОИ 2503 ЬШ 07550АО 2004 неказано

Інші відомості:

Список працівників, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки: -

№
п/
п

ПІП
працівника

Посада
працівника

Напрямок за який відповідає працівник

1. Анацький В.Г. Начальник 
відділу ОП

1) за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.
2) за організацію проведення попередніх та періодичних 
медичних оглядів працівників.

2. Брезинський І.М. Г оловний 
енергетик

1) особа відповідальна за електрогосподарство.
2) за проведення первинного, повторного, позапланового і 

цільового інструктажів з питань охорони праці.
3) за безпечне виконанім робіт при проведенні випробувань 
і вимірювань та за забезпечення єдності вимірювань 
(лабораторія підприємства).

3. Ковач І.Ю. заступник
директора

здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацію таля електричного,таля з ручним приводом та



кранів мостового типу з керуванням з підлоги
4. Королишин Ю.І. заступник 

директора з 
питань 
будівництва

1) за утриманням та безпечною експлуатацію кранів 
автомобільних.

2) за видачу наряду допуску.

5. Пріма М. М. начальник
будівельно-
монтажної
дільниці

1) за проведення первинного, повторного, позапланового і 
цільового інструктажів з питань охорони праці.

2) особа по нагляду за справним станом і безпечною дією 
посудин, що працюють під тиском.

6. Ковба М.Ф. головний
механік

1) за утримання у справному стані та безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальними кранами та механізмами.

2) за утримання у справному стані та безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, 
знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою 
тощо.

3) Відповідальна особа за технічний стан і безпечне 
проведення робіт навантажувачом.

4) Відповідальна особа за справний стан газового 
господарства і безпечну експлуатацію газового 
обладнання.

5) Відповідальної особа за безпечне виконання 
газополум'яних робіт та особа, що відповідає за 
приймання на склад, зберігання та видачу у справному та 
безпечному стані балонів.

6) Відповідальний за технічний справний стан та безпечну 
експлуатацію машин і механізмів та технологічного 
транспорту.

7. Красько Р.З. інженер 3 
нагляду за 
будівництвом

машиніст крана, що керується з підлоги.

8. Федулов В.В. Енергетик - 
стропальник

1) за організацію і безпечне виконання робіт на висоті (в 
енергетичній службі).

2) за облік, збереження та видачу спецодягу, засобів 
індивідуального захисту та такелажних засобів (в 
енергетичні службі).

3) за збереження та справність електро та пневмо 
інструменту.

4) За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.
5) Працівник лабораторії.

9. Гавриш С.М. майстер 
будівельних та 
монтажних 
робіт

1) за безпечне виконання робіт за нарядом допуском.
2) за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.
3) за облік, збереження та видачу спецодягу, засобів 
індивідуального захисту та такелажних засобів (буд.-монт. д).
4) за збереження та справність електро та пневмо інструменту 
(на буд.-монт. дільниці).
5) за безпечне проведення робіт в колодязях, траншеях, 
котлованах та тих робіт, що виконуються в зоні 
розташування підземних комунікацій (на буд.-мот. дільниці).

10. Піняшко І.В. Електромонтер Працівник лабораторії.
11. Зубкович В.В. водій

автокрана
Член бригади з технічного обслуговування 
вантажопідіймальних кранів та механізмів

12. Гал В.В. водій
автокрана

Член бригади з технічного обслуговування 
вантажопідіймальних кранів та механізмів

13. Ковальський І.І. підсобний 1) Член бригади з технічного обслуговування



робітник - 
стропальник

вантажопідіймальних кранів та механізмів. * 
2) За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

14. Йовдій М.В. підсобний 
робітник - 
стропальник

1) Член бригади з технічного обслуговування 
вантажопідіймальних кранів та механізмів.
2) За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

15. Цубера О.М. водій - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

16. Русин І.І. підсобний 
робітник - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

17. Лазорик В.В. підсобний 
робітник - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

18. Кострець В. М. підсобний 
робітник - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

19. Гоголь В.О. підсобний 
робітник - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

20. Куца Ю.Ф. Електромонтер 
-  стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

21. Микович В.Ю. водій - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

22. Микляк С.І. монтажник 
технологічних 
трубопроводів 
- стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

23. Мерв’як P.P. водій - 
стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

24. Кліщун Іван 
Богданович

монтажник 
технологічних 
трубопроводів 
- стропальник

За безпечне виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

ПЕРЕЛІК 
нормативних актів 

з охорони праці, що діють в межах підприємства:

І. Інструкції з охорони праці:
№ 1 -  Для муляра;
№ 2 -  Для покрівельника;
№ 3 -  При виконанні робіт на висоті та верхолазних роботах;
№ 4 -  Для слюсаря - електрика;
№ 5 -  Для штукатура;
№ 6 -  Для тесляра;
№6-1 -  Для лісоруба;
№ 7 -  Для бетонника;
№ 8 -  Для машиніста розчиномішалки;
№ 9 -  Для електрозварника ручного зварювання;
№ 9-1 -  Для газорізальника ;
№ 9-1-1 -  Під час експлуатації, прийманні, зберіганні і видачі балонів із зрідженими та стисненими 
газами;



№ 10 -  Для стропальника (зачіплювача);
№ 11 -  Для арматурника;
№ 12 -  Для землекопа;
№ 13 -  Для машиніста екскаватора;
№ 14 -  Для машиніста бульдозера;
№ 15 -  Для монтажника залізобетонних конструкцій;
№ 16 -  Для монтажника металоконструкцій;
№ 17 -  При роботі з газонокосаркою;
№ 18 -  Для сторожа;
№ 19 -  Для машиніста трубоукладача;
№ 20 -  Для водія навантажувача;
№ 21 -  Для водіїв вантажних автомобілів;
№ 22 -  Для ізолювальника труб;
№ 23 -  При роботі з легко горючими і горючими рідинами;
№ 23-1 -  Для підсобного робітника;
№ 23-2 -  Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну та за допомогою вантажно- 
піднімальних машин і механізмів;
№ 24 -  Надання першої долікарської допомоги;
№ 25 -  Електробезпека для робітників і службовців;
№ 26 -  Про заходи пожежної безпеки;
№ 27 -  Для прибиральників службових приміщень;
№ 28 -  По веденню оперативних переговорів та записів на ГЕС;
№ 29 -  По виконанню оперативних перемикань;
№ 30 -  Про порядок та об’єми огляду електроустановок;
№ 31 -  При експлуатації електроустановок до 1000 В.;
№ 32 -  При експлуатації електроустановок понад 1000 В.;
№ 33 -  Під час монтажу технологічного устаткування. Загальне положення;
№ 34 -  Під час експлуатації електронно -  обчислювальних машин;
№ 35 -  3 експлуатації, обслуговування та ремонту пересувних та стаціонарних генераторів 
електричної енергії;
№ 36 -  3 експлуатації, обслуговування та ремонту гідротурбіни ФГ -  7 -  60;
№ 37 -  При роботі на сходах і драбинах 
№ 38 -  Для електромонтера;
№ 39 -  При роботі з персональним комп’ютером;
№ 40 -  При роботі на копіювальних апаратах;
№ 41 -  По технічному обслуговуванню і ремонту електрогенератора;
№ 42 -  3 організації протипожежних та протиаварійних тренувань на електричних об’єктах;
№ 43 -  По безпечній експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС;
№ 44 -  Під час обслуговування випрямлячів струму (генераторні установки) ГЕС 
№ 45 -  При роботі з ручним інструментом;
№ 46 -  При роботі з ручним електрифікованим інструментом;
№ 47 -  3 безпечного ведення робіт машиністами ручної і електричної кран-балки (талі);
№ 48 -  Під час виконання робіт у колодязях, інших заглибленнях, де можливе накопичення 
небезпечних газів;
№ 49 -  В зоні дії підземних комунікацій:
№ 50 -  Роботи в канавах траншеях механізованим способом;
№ 51 -  Для машиніста автокрана;
№ 52 -  При проведенні електричних вимірювань та випробувань;
№ 53 -  По ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного та технологічного транспорту.



II. Положення програми та правила :
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку;
2. Програму проведення вступного інструктажу з охорони праці;
3. Технологічна карта по прокладці зовнішнього трубопроводу;
4. Положення по виконанню монтажних робіт (вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, 

транспортування, земляні роботи, монтаж трубопроводів);
5. Положення про Систему управління охорони праці;
6. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям і 

іншими засобами індивідуального захисту;
7. Положення про Службу охорони праці;
8. Положення про безпечну експлуатацію ручного інструменту;
9. Положення про організацію робочого місця електромонтера головного щита управління 

електростанцією (ГЕС);
10. Положення про черговий персонал ГЕС;
11. Положення про ГЕС;
12. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
13. Положення про медичний огляд працівників підприємства;
14. Положення про енергетичну службу.
15. Положення про вимірювальну лабораторію, Паспорт вимірювальної лабораторії, Настанова з 

якості.

III. Журнали:
1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
2. Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті:

-  Будівельно -  монтажна дільниця;
-  Енергетична служба.

3. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
4. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
5. Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;
6. Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до

нього;
7. Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями:

-  Будівельно-монтажна дільниця;
-  Енергетична служба.

8. Журнал обліку та збереження засобів захисту:
-  Будівельно-монтажна дільниця;
-  Енергетична служба.

9. Журнал протоколів перевірки знань (група з електробезпеки).
10. Журнал технічного обслуговування та ремонту технологічного транспорту:

-  Будівельно -  монтажна дільниця;
11. Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:

-  Будівельно-монтажна дільниця;
-  Енергетична служба.

12. Журнал приймання та огляду риштувань та помостів:
-  будівельно -  монтажна дільниця;
-  енергетична служба.

13. Журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою

IV. ГРАФІК ремонту і технічного обслуговування електрогенератора.
V. Перелік робіт за нарядом-допуском, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації.
VI. Список працівників, які мають право видачі нарядів, розпоряджень, керівників робіт, до 

пускачів, членів бригад.
VII. Список працівників, які мають право вести оперативні переговори.



VIII. Список працівників, які мають право проводити оперативні перемикання.
IX. Посібник стропальника.
X. ЕВАКУАЦІЯ людей із будівель і приміщень.
XI. СХЕМА оповіщення та зв’язку.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 /ЇЇр. № с£ 3

о
і '£ < -4 л А < }г л З

Примітки: підприємець своїм підписом „1. Фізична особа  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі(\ж)|в  
експлуатацію (застосування) машин, механізмів’

5ч е . | ]
броіу(у Персональних даних з метою  

о,біт підвищеної небезпеки та на 
'ї небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника аіеться 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.


