
Додаток 8 
до І Іорядку 

(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 робо іодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ КОНСАЛ ГШГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Корятовича, будЛ « А » ____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я са ио баї ькоаі керінника,

ЄДРЛОУ- 39996426, Перец Звгеиій Євгепійович, +38 (067-968-43-02), ІОУІеггаЗ@,иісг.пе!
ЄДРПОУ, номер телефону, телефаксу, адреса електронної нош і и;

для фізичіюї особи - підприємця: прізвище, ім'я га по баї ькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер гелефону, телефаксу, адреса електрошіої пошти; 

_________ територія Закарпатської області_________
місце виконання робіт підвищеної нсбегіпеки

іа/або експлуатації (застосуваїнія) машин, механі:імів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед грегіми 
особами с'іосовио відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно дода І ку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
нсрсд і реі імн особаVHI згі,іно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року 
страхування не проводиться, так як ТОВ «ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ КОНСАЛТШГ» не ( 
об'єктом нідиншеної небезпеки.

(найменування с ірахової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дача його видачі)

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

Я,___________________ ______ Персп Євгеній Євгеніїїович
(ирі івиіие,'ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цif:к) декларацією підтверджую в і д п о в і д і і і с т ь  матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
■законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких побіг 
підвищеної небезпеки та/'або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання



ііілвишеної небезпеки: Роботи, що викочуються на висоті понад ЬЗ метра (іі. 6 дод. 6 до 
Порядку); Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, йункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) (п. 8 дод. 6 до Порядку); Земляні 
роботи, т о  виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій (п. 9 дод. 6 до Порядісу ) ; ______________________________________________ ___________

(найменування виду робіт підвишеїюї небезпеки та/або

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застоеовуються) без оіримання вілпонілпої о лозиолу,__

11 робочих місць, з них 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількісі ь робочих місць, у тому числі тих, на яких існус підвищений ризик виникнення травм,

___________________ будівлі, споруди (приміщення) — 1,_______________________
будівель і споруд (приміщень),

виробничих об’єктів -  о,
виробничих об'єктів

_______________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - о_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші віломості:
- Наказом №16 від 27.06.2018 р. начальника будівельної дільниці Ьоклаганима Василя 

Юрійовича призначено відповідальною особою за електрогосподарство та пожежну безпеку у 
Товаристві та за організацію та безпечне ироведеіпія робіт підвищеної небезпеки, а саме: Роботи. 
що виконуються на висоті понад 1.3 метра; Роботи в колодя:^ях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах): Земляні 
роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2  метри або в зоні розташування підземних комунікацій,
па час його відсугнос гі обов'язки покладаються на директора Перец Євгенія Євгенійовича._________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праиі та
нро\!ислової безпеки; иаимнісію служби охорони праці

- Наїсазом №4 від 27.06.2018 р. на підприємстві призначено інженером з охорони праці 
Трушнікова Максима Васи.’іьовича, який керується в своїй роботі посадоноіо інструкцією та 
Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим на основі НПЛОП 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності 
іа чисельність працівників, їхні умови прані та інші специфічні фактори Говариства. визначає 
СТРУКТУРУ служби, її чисельність, основні завдання. Ф у н к ц і ї  та права її працівників відповілно ло 
чинного Законодавства та накюом №16 від 27.06.2018р його ж призначено відповідальним за 
дотримання вимог законодавсгва з питань охорони праці та промислової безпеки у Товаристві.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійсшосться відповідно ло затвердженого наказом № 10 від 27.06.2018 р. « П о л о ж є і п і я  

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пратті, яке розроблено на 
основі гипового урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно сг. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 011» та накаїіу № 13 від 27.06.2018 р. на 
Товаристві створено ностійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 
центрах.

№ П різви щ е
П осіїла

Назва
№  та дата 
протоколу Законодавчі і а

п/п іа ін іц іали навчіьтьного центру (витягу 3 
протоколу)

нормативно-правові акти ^
1



І.

Персц Євгеній Директор

ТОІЗ КІД 
«ПРАЮ'ИКА»

№ і 9-06-18 
від 25.06.2018 р.

Загальний к>фс з ОП 
ППАОП 0.00-1.76-15 
ППАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 
ППАОП 0.00-1.71-13

Г вгенійович №20ЕЛ-06-2018 
від 25.06.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98; 
ППАОП 40.1-1.32-01.

IV
група

ТОВ «ІІВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 45-П 
від 22.06.2018 р. НАПБ А.ОІ-001-2015

2.

І
Трушніков

Максим Інженер 3 ОП

1

ТОВ КЦ 
«ПРАКТИКА»

№ 19-06-18 
від 25.06,2018 р.

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.71-13

Васильович №20ЕЛ-06-2018 
від 25.06.2018 р.

НПАОП 40.1-1.21-98; 
ППАОП 40.1-1.32-01

IV
група

ТОВ «НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 45-П . 
від 22.06.2018 р. НАПБ А.01-О0І-2О15

->

Ьоклагаиич Начальник 
Василь будівельної

ТОВ КЦ
«ПРАКТИКА»

№ 19-06-18 
від 25.06.2018 р.

Загальний к>фс з ОГІ 
НПАОП 0.00-1.76-15 
НПАОП 45.2-7.02-12 
НПАОП 0.00-1.15-07 | 
НПАОП 0.00-1.71-13

Юрійович ДІЛЬНИЦІ Х” 20ЕЛ-06-2018 
віл 25.06.2018 р.

ІІГІАОІ140.1-1.21-98; 
НПАОП 40.1-1.32-01.

IV
група

ТОВ «НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 45-П 
від 22.06.2018 р. НАІША.01-001-2015

І

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, мас 
відповідну киа.іі(Ьікацію. багаторічний досвід та відповідний допуск до бе'шечною виконання робіт 
підвищеної лебезпски.

Наказом № 8 від 27.06.2018 р. :штверджені посадові інструкції, а саме:
- директора;
- інженера охорони праці;
- начальника будівельної дільниці;
- відповідального за електрогосподарство та електробезпеку.

Наказом № 9 від 27.06.2018 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в т о м у  числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 ііС'і унного інструктажу з питань охорони праці;
-№ 2 про щкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пі.їїьги і компенсації за роботу у 
щкідливих умовах праці;
-№ З із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
-№ 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві:
- № 5 ПРО надання першої домсдичної допомоги при нспіасних випадках або захворюваннях: 
-№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців:
-№ 7 з охорони праці при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;
- № 8 з охорони праці при виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах:

9 з охорони праці при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
-№ 10  для монтажника;



у

I для слюсаря-ремонтника:
-№12 для землекопа:
Посадові ІНСТРУКЦІЇ та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, ц тому числі па 

викопаіпія заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ прапі» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.

Проходження вступного, первинного. ПОВТОРНО] о. иозаплаиового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається лата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли іпструкіаж.

Лля коні'р().чю за викопашіям організаційних і технічних заходів бсзиеки праці при 
проведеїшя заявііених робіт на Товаристві заведено, пропумеровапо та прошито журнали, а саме:

-  <^Ресстрапії інструкцій з охорони праці»:
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»:
-  «Реєстрації протоколів перевірки :иіань з питань електробезпеки»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної бе:ніеки»;
-  «Реєстрації вступного, ііервиппою. повторпого, позапланового та цільового інструктажу з
охорони праці»:
“ «Ре( страції інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»:
-  «Об;ііку проходження медичних оглядів»:
-  «Обліку р о б іт  :^а н а р я д а м и  т а  р о з п о р я д ж є іш я м и ;

-  «Обліку засобів захисгу'»:
-  «Обліку випробування засобів захисту»:
-  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»,_____________________________

інсірукцій про ітроведеіігія иавчаїиія та інструктажу з питань охорони праці,

І Іа устаткування, обладпаипя та пристрої, які використаються при проведенні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки і :ніаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації 
заводів виробників._________  _____ __________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники Товариства забезпеченні засобами індивідуа.чьного захисту згідно норм в
повному обси'іі, а саме: иротта'^ піланговий- З од., рятувальний пояс - 6 од., страхувальна моту.'^ка
-  4  од., жилети сигнальні -  5 од., каски захисні - 7 од.. к о м 6 ін є :іо н и  -  5 од., рушник протипожежний 
Хї^інші види Зсгчисту від цожежої асіпня. чоботи ]'умові -  7  нар, пояс лямковий комбінований ПЛК2- 
М -  4 од., пояс 2 ПБ -  5 од., етрол канатний 1СК2 -  7  од., строп ланщоговий -  1СЛ2 -  7 од., 
карабіни - 7 од., аптечка індивідуальна -  10 од., попереджувальпі знаки та написи -  10 од., драбини
- З ол.. згідно наказу № 12 від 16.06.2018 р. про затвердження переліку 3 1 3  для працівників, пю
ВИКОНУЮТЬ роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.__________ _ _ _ _ _

■засобів інливідуа-іьного захисту.

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативпо-нратзовими 
актами з охорони праці. стандарта.ми. технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

У Товаристві заіі^ерджсні і рафіки та прогрсгми проведеппя навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові біііети ію професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладпаїю приміщення для проведення навчання та встутіного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного
Законодавства в питань охорони праці та нромислової безпеки.________________

нормативно-правової та матеріально-ісхнічної бази навчально-методичного -забезпечення)

б^Є.Лепсц



(підпис) (іпіиіаііи та прізвище)

1 1 липня 2018 р.

Декларація 'іаресстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіа,іьному 
органі Держпраці 20 ҐЛ  р. № 'У  ^

Примі іки: 1, Фііичиа особа - підприемеиь своїм підписом надає згоду на обробку ігерсональмих^аііих з мстою
шоезпечоиия виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної нерезпеки та на 
сксплуа іацію (застосування) машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки. /

2. Реестраційниіі номер облікової картки пла ї пика податків не зазвіачасться фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмі гку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ  М> 48 від 07.02.2018}


