
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;

ТОВАРИСТВО З О БМ Е Ж ЕН О Ю  ВЇДПОВІДАЛ Ь Ш С Т Ю  «ЛЮ КС-ПОКРІВЛЯ»_____
ю рид ичн ої особи : найменування ю рид ичн о ї о соб и ,

90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Київська Набережна, буд.5, кв. 13
місце'інаходж еи іія , код згідно і С Д Р П О У , ирізвиїце, ім'я та по батькові керівника,

ЄДРПОУ- 39463526, Довгань Ірина Михайлівна, +38 (0689684521) 

tovbvdkhust@ukr.net
ЄД РІ Ю У , ном ер телефону, телефаксу, адрс-са електронної пошти;

для ф ізи ч н о ї о с об и  - гіілприсмця; ігрізвище, ім’я та по батькові, сер ія  і ном ер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний помер обл іково ї картки п.іатника

податків, ном ер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___ територія Закарпатської області________
м ісис виконання роб іт  п ідвищ еної небезпеки

га/або експлуатації (застосування) машип, механізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність доіовору страхування цивільної відиовіда,тьності перед треіі\ти 

особами стосовно відшісодуваїшя наслідків можливої шкоди;

Згідно лода іку 1 до порядку та правил проведення страхуваїнія цивільної відповідальносі і 

перед і ретіми особами згідно посі анови кабінет)^ міністрів №  1788 від 16.08.2002 року' 

страхування не проводиться, так як ТОВ «ЛЮ КС-ПОКРІВЛЯ» не t об'єктом підвищеної 

небезпеки.

{наіімепування ст рах ов о ї компанії, строк  д ії страхового  пол ісу , ном ер і дата його видачі)

Інформація про проііедсні[я добровільного аудиту 'і охорони Праги не проводився

(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________Довгань Ірина Михайлівна
(прізвищ е, ім'я ча по батькові керівника ю рид ичн о ї о соби

або ф ізи ч ію ї о соби  - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов пралі вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 

підвищеної небезпеки та/або експлуатації (;шсіосування) таких маошн, механізмів, устатковання

mailto:tovbvdkhust@ukr.net


'Підвищеної небезпеки: Роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад ЬЗ метра (її. 6 дод. 6 до 

Иорялку); Роботи в колодязях, шурфах, іраншсях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнуюму ПРОСТОРІ (смностях, боксах, трубопроводах) (п. 8 дод. 6 до Порядку); Земляні 

роботи, що виконуються иа глибині понад 2 метри або в зоні розташуваїпія підземних

комунікацій (н. 9 дод. 6 до Порядку);_________ ____________________ ___________________________________
(найменування вилу робіт підвищеної небезпеки та/або

машин, механізмів, устатковаїіня підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, лата виготовлення, 

країна похолжспни, які виконуються та/аГю експлуатчіоться (застосовую і ься) без отримііНіія відлонілного ло :^волу.

12 робочих місць, з них 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик вигіикненпя травм, 

_______________ будівлі, споруди (ириміїцснпя) - 1,__________________ _______
будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів - о.
виробничих об'єктів 

(цехів, дільнииь, структурних підрозділів) - о
(цехів, дільнииь, структу'рнпх підрозділів)

Інші відомоо'і:

- Наказом №16 віл 16.06.2018 р. виконроба Руїцаиського Віталія Михайловича призначено 

вілпоцідальиою особою за е.тіектрогосіїодарство та пожежіїу безпеку у Товарисі ві та ^а організацію 

іа безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, а саме: Роботи, що викоіімоться на висоті 

понад 13 метра; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камсра.к. 

коііекторач. замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах): Земляні роботи, що 

і^иконуються иа глибині попал 2 метри або в зоні розташування ііідзсмних комунікацій, иа час його 

відсу ї носгі обов'язки поклалаЕоться на директора Довгань Ірину Михайлівну.
(прізвище, ім’я іа по багькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

ІІрОіМИиіОВСЇ$?аиски; наявьіспо служби охорони праці

- Наказом №4 віл 16.06.2018 р. призначено інженером з охорони праці Гінцяка Юрія 

Йосиповича, який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу 

охорони праці 7овариства. розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Гипове положення про 

службу охорони цраці. і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність 

працівників. їхні умови цраиі та інші специфічні фактори Товариства, визначає с т р у к т у р у  служби, 

ЇЇ чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного 

Законодавства та наказом №16 його ж призначено відповідальним за доіримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у Товаристві.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 

інс труктажів злійсніосться вілповідно ло затвердженого наказом № 10 від 16.06.2018 р. «По.ножсння 

нро порядок проведсіїпя навчання і перевірки знань з пит ань охорони праці, яке розроблено на 

основі типового урахуванням специфіки діяльності Товариства.

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» та наказу № 13 від 16.06.2018 р. на 

Товаристві створено іюстіиио-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони ііраці у 

працівників Товарисгва. склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 

центрах.

і а дата

№ 1 Ірізкище
Посада

і

Назва протоколу Законодавчі та

п/п Тії ініціали навчального центру (витягу 3 

протоколу)

нормативіїо-правові акти



Довгань Ірина 

Михсійлівна
Директор

Гінияк Юрій 

Йосипович
Інженер з ОП

Руїцанський 

В і тат і й 

Михайлович

10В «1ІВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 

ВЕЗПБКА»

ТОВ «НВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№81-477-18 

від 22.06,2018 р.

№ 81-105ЕЛ-2018 

від 22.06.2018 р.

№ 45-П 

віл 22.06.2018 р.

ТОВ «НВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 

ЬЕЗПЕКА»

1'ОВ «НВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

№ 81-477-18 

від 22.06.2018р.

№ 81-105ЕЛ-2018 

від 22.06.2018 р.

Х«45-П 

від 22.06.2018 р.

Загальний курс з ОП 

НПАОП 0,00-1.76-15 

НПАОП 45,2-7.02-12 

НПАОП 0.00-1.15-07 

НГ1.А0П 0,00-1,71-13

НПАОП 40.1-1.21-98; 

НПАОП 40.1-1.32-01.

IV

група

11ЛПБ А.01-001-2015

Загальний курс з ОП 

НПАОП 0.00-1,76-15 

НПАОП 45,2-7.02-12 

НПАОП 0.00-1.15-07 

НПАОП 0.00-1.7М З

НПАОП 40.1-1.21-98; 

НПАОП 40.1-1,32-01

IV

група

НАПБ А.01-001-2015

Виконроб

ТОВ «НВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 

БЕЗПЕКА»

ТОВ «НВЦ 

«ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА»

№ 81-477-18 

від 22,06,2018 р.

№ 8М05ЕЛ-2018 

від 22.05,2018 р.

№ 45-17

від 22.06.201§ 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

НПАОП 40.1-1.21-98; 

НПАОП 40.1-1.32-01.

IV

група

НЛГШД,01-001-2015

Заявлені роботи виконуються ііавчсним персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 

відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до бсзпечіюго виконання робіт 

підвищеної небезпеки.

Наказом № 8 від 16.06.2018 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора:

- інженера з охорони праці;

- виконроба:

- відповідального за електрогосподарство та електробе:іпеку.

Наказом № 9 від 16,06.2018 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 

професії та види робі і . в тому числі при виконанні робі і' підвищеної небезпеки, а саме:

-№ 1 ВС І уппого інструктажу з питань охорони праці;

-№ 2 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у 

1НКІД.ЇЇИВИХ умовах праці:

-№ З із заі альних питань електробезпеки на майданчиках;

-№ 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві:

- № 5 про надання першої домсдичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; 

-№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців:

-№ 7 з охорони праці при виконанні робіт, що виконуються иа висоті іюиад 1.3 метра;

-№ 8 з охорони праці при виконанні робіт в колодязя:х, траншеях, котлованах:

-№ 9 з охорони праці при виконанні земляних робіт, т о  виконуються па глибині понад 2 

меіТ)И або в зоні розіаціувания підземних комунікацій:

-№ 12 для монтажііика;



/  -№14 для землекопа;

уг Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та вили робіт, в тому числі на

виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог МІІАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку інструкцій з ОХОРОНИ праці» та інших законодавчих та нормативно- 

правових актів.

Проходження ВСТУПНОГО, перізииного, повторного, позаплановоіо та цільового інструктажу 

фiкc^^oтьcя у журналах реєстрації інструктажів, де за:иіачаегься дата їх проведення, номери 

інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляіоться підписи осіб, які пройшли інструкіаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при 

прове.'існня заявлених робіт на Товарне і ві заведено, пронумеровано та пронси го журнали, а саме:

- «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;

- «Обліку навчаїпія працівників з охорони праці»;

- «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;

- «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;

- «Регетрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з

охорони праці»;

- «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;

- «Обліку проходження медичних оглядів»:

- (Юбліку робіт за нарядами та розпорядженнями;

- «Обліку засобів захисту»:

- «Обліку випробування засобів захисту»;

- «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»._____________________  _______
інструкцііі про проведення наичаипя та інструктажу з пнтань о.хорони праці.

На устаткування, обладнання та пристрої, які використаються при проведенні заявлених робіт 

підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації

заводів в и р о б н и к і в . ___________________ _____________________________ ____________________________________

експлуатаційної локумсн іації.

Працівники Говариства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в 

повному обсязі, а саме: протига:^ шланговий- З од., рятувальний пояс - б од., страхувальна мотузка

- 4 ОД., жилети сипіалиіі - 5 од., каски :^шісні - 7 од.. комбіне:юні4 °  5 ол.. р\тішик протипожежний
т^інпіі види захисгу від пожежогасіння, чоботи гумові - 7 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2- 

М - 4 од., пояс 2 ПБ - 5 од., строп канатний 1СК2 - 7 од., строп ланцюговий - ІСЛ2 - 7 од,, 

карабіни - 7 од., ан гечка індивідуальна - 10 од.. uoнepeджyвaJJЬнi знаки та написи - 10 ол.. драбини

- З од., згідно наказу № 12 віл 16.06.2018 р. про затвердження переліку ЗіЗ для працівників, що 

виконуюсь роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.
:іасобіи індивідуального захисту.

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 

аісгами з охорони прапі. стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 

правилами, якими керусться при виконанні заявлених робіт.

V Товаристві затверджені графіки та програми нроведеінія навчання та перевірки знань з 

пиіань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 

праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 

праці, забезпечено необхідною навча^тьно-методичною літерат\т)ою, наглядними посібниками, 

устаткуванням, обладнаїніям. пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 

при проведеній з^̂шіених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного

Законод і,ш ст^^?і^'М ^^і^они праці та промислової безпеки._______________________________________

і^теріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.М.Довгань
(ініціа.чи та прізвище)



11 липня 2018 р.

Декларація ■зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у гериторіальі[о\{у 

органі Держпраці /в  20 р. №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Примітки:
.  . . . ^  ̂ ї ї ,/ !^п

1. Фгіичка осооа  - пілприсмець е;воім підписом налак згоду на обробку рге р^ іі;иіьних даних з меісЗіо

:іабеіпечення виконання вимо[- Порядку видачі дозволів на виконання гїі-двииіеііої небе:їііеки та на

експлуатацію (застосування) матин, механі:імів, уста і ковання підвищеної Н ^езпеки.

2. Рссстраційниіі номер облікової картки платника податків не зазначаєть^^фііичними особами, які через 

спої рі-’лігійні переконання відмовляються віл його прийняття та пов'ідоіітяи про це відповідному органу 

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02,2018}


