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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про робшодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГ ВУД»
(лля юридичної особи: наймену вання юридичної особи,

90233, Берегівський р-н. с. Балажер. вул. Гагаріна. буд. 42, код ЄХ1РГЮУ 41306219
місцезнаходзкення, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону.

Директор Лендел Степан Васильович, тел. 0503721103. i.lendel@ukr.net
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли заданий, місце проживання, рессграційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону’, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____________________ на об’ектих замовника на території Закарпатської області _______
місце виконання робіт підвшденої небезпеки таУабо експлу^атації (застосування) механізмів та устаткування пцівищеноі 
небезпеки)

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я,,__________________________Лендсл Степан Васильович, ______ _________
(прЬвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприемші)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-тєхіїічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки на території Закарпатської області, а саме :

• роботи, ию виконуються на висоті понад 13 метра:

• роботи верхолазні:
• земляні роботи, що виконмоться на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій:

• роботи в колодязях, шурфах, траншеях:

• роботи в діючих електроустановок напругою понад 1000 В;

• зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,_устатку'ваиня підвищеної небезпеки, тип або марка 

(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або eкcпJ!yaт^}o сься (застосовуються) без 
отримання відповідного дозволу.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існу є підвипісний ризик виникнення фавм,

кількість будівель 1 споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, ділі.ішг^ь, структуртіх підрозділів)

mailto:i.lendel@ukr.net


Інші відомості:

Директор ТОВ «БЕРЕГ^ ВУД » Лендсл Степан Васильович пройшов навчання та перевірку знань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

З питань охорони праці та промислової безпеки в ТОВ «Учбовий курсовий комбінат»
іа  дотриманкши вимог законодавства з питань охорони праці та нромислою! безпеі(и);

( Протокол №7 ВІД 11 березня 2019 року)

в  ТОВ «БЕРЕГ ВУД» створено службу з охорони праці, яка функціонує у складі одного
наявність слї'жби охорони пращ, інструкцій , проведення навчання та інструктажу з шггань охорони іфащ;

спеціаліста -  директора підприємства та в своїй діяльності керується Законом України “Про 
охорону праці” . Кодексом законів про працю України та нормативно правовими актами з 
охорони праці. Усі працівнріки ТОВ «БЕРЕГ ВУД» проходять навчання відповідно до 
виконуваних робіт, а також з ними проводиться вступні, первинні . повторні та цільові 
інструктажі.
На підприємстві розроблено відповідні нормативні документи, які регламентують процес 
управління охороною праці, а саме :

• Положення:

Положення про ачужбу охорони праглі ТОВ «БЕРЕГ ВУЛ»;
Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці; 
Положення про медичнгш огляд працівників підприємства;
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами 
індивідуального захисту.

•  Ін с т р у к ц ії і ОХОРОНИ прац і за проф есіям и  та  ви дам и  робіт:

Інструкція .М>1 з охорони праці для водія автотранспортних засобів;
Інструкція Л'?2 з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
Інструкція МЗ з охорони праці під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт; 
Інструкція МЬ4 з охорони праці при експлуатації, обслуговуванні та ремонті пересувних та 
стаціонарних генераторів електричної енергії;
Інструкіця .Д*5 j  охорони npaifi для електрозварника ручного зварювання;
Інструкція Міб з охорони праці по наданню першої допомоги потертіші при нещасних 

випадках;
Інструкція Лї»7 з охоронім праці під час виконання робіт з ручним електрифіковангім 
інструментом;
Інструкція Яй8 з охорони праці під час виконання робіт ручним інструментом і 
пристрояи;.
Інструкція .М> 9 з охорони праглі для електромонтера;
Інструкція АіЬ 10 з охорони праці для електромонтерів, виконуючих ремонт і обслуговування 
електрообладнання вище JOOOB;
Інструкція м и  з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;
Інструкція МЬ 12 з охорони праглі для електрамоптера по обслуговуванню і ремонту 
Л Е П б -П О к В ;
Інструкція J\'o]3 з охорони праці під час виконання електромонтаж-нш робіт на 
підприємстві;
Інструкція .\Ь 14 з охорони праці під час виконання електрамонтажних робіт у діючих 
електроустановках;
Інструкція ХяІ5 з охорони npatfi під час виконання земляних робіт;
Інструкція Л'ЬІб з охорони праці під час виконання робіт із з'єднання та зактцювання 
сиіових кабелів;



Інстру кція Nol 7 з охорони праці під час монтажу електричних сшових та освітлювальних 
мереж-:
інструкція 18 з охорони праіц під час монтажу кабельних мереж;
Іпструкі^ія ЛЬ19 з охорони праці під час монтажу контуру зазежіения;
Інструкція ЛЬ20 з охорони праці під час монтажу cwioghx трансформаторів;
Інструкція охорони праці під час роботи на ркштуваннях і підмостках;
Інструкція МЬ22 з охорони праці під час робіт в закритих просторах;
Інструкція Xq23 з  охорони праці під час спорудж:ення повітряних ліній електропередачі,

В ТОВ «БЕРЕГ ВУД» в наявності технічна документація і паспорти на електричне устаткування
наявність скспл>ата(рІшої дсіатчснтації, засобів індивідуального захисту,

та експлуатаційна документація на ТТЗ. При виконанні заявлених робіт працівникам видаються 
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. В товаристві використовуються 
наступні позиції засобів захисту: Ізолювальна штанга (універсачьна) ; електровимірюаачьні клиці 
до 10 кВ; Штанга вимірювальна ІОкВ; Поксиїсчик напруги; Інструмент з ізолювальними 
рукоятками; Діелектричний кшіім; Діелектричні рукавички; Діелектричне взуття; Плакати і 
знаки безпеки; Запобіжні монтерські пояси;Монтерські кігті; Драбина приставна; Захисна 
каска; Захисні окуляри; Захисний щиток для електрозварника; Сигначьні жилети; Спецісічьні 
рукавиці (  за видами робіт).
Засоби захисту проходять періодичні випробування (електричні та механічні) за всіиновленими 
НПАОП термінами. Результати випробувань засобів захисту оформлюються протоколами . а 
дані заносяться у відповідні журнали.

На підприємстві дотримуються періодичності проведення навчання та перевірки знань
норматиішо-гі)іавової та маї'еріально-техшчної бази, навчально-методичного забеїпечення)

З питань охорони праці з працівниками, дотримуються термінів проведення всіх видів 
інструктажів, Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промисіювої безпеки. Виконання заявлених робіт та навчання персоналу проводиться 
відповідно до законодавства України, нормативно-дехнічних га нормативно-ітравових актів з 
питань охорони праці, а саме:

• Кодекс законів про працю України
• Закон України «Про охорону праці»
• Правила безпечної експлуатації електроустаїювок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)
• Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НГ[ДОП

40.1-1.32-0П
• Правила улатптування електроустановок
• Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. (ГКД 34.20.507-2003)
• Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01)
• Правила охорони прані піл час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-

13}
• Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
• Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04)
• Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

пращ (НПАОП 0.00-4.12-05)
• Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-131-13)
• Система стандартів безпеки праці . охорона праці і промислова безпека у будівництві 

(НПАОП 45.2-7.02-12)
• Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)
• Норми безоплатної видачі спеціального о д я г у , спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам пі лприємств електроенергетичної галузі 
(НПАОП 0.00-3.23-18)

• Порядок проведення розслідування га ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві

• Правила пожежної безпеки в Україні ( НАПБ А.ОТ .001-2015)



ІНСТРУКЦІЯ з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України (НАПБ 8.05.028-2012/1111 
Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція. 

(НАПБ В.0І.056-2013/ПП

Лендєл С.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці
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П{жмітіси; 1 Фпична особа - підприємець своїм підписом надає згоду' на обробку персональних даних з метою забе;іпечення 
виконання вимог Піфядку видачі дозволів на виконаїпш робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосу вання) 
машин, механізмів, устаткування 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 цс відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.


