
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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИТСЕМИ». Україна. 43010, Волинська область, м. 
Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38_______________________________________________

місцезнаходження,

32964027. Левицький Свген Володимирович____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+38(0 4 4 221-08-67.5683948@ukr.net______________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями комерційного призначення на орендованій земельній ділянці по вул. 
Володимирській. 90 в м.Ужгород. Закарпатської області.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПАТ «Свропейський страховий альянс»_________________________________________

(найменування страхової компанії,

1 рік.№1063927 від 23.01.2019р ._______
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
-  не проводився_________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Левицький Свген-Володимирович, директор ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 
СИСТЕМИ»________________________________________________________________

(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

_____________________________________________________________________________________5
або фізичної особи —  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт п ід в и щ ен о ї небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:

І. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, (п.6 Додатку 6 до
П о р я д к у );

mailto:044221-08-67.5683948@ukr.net
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(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

6 робочих місць, з них 6 на яких іс н у є  підвищений ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель і споруд (приміщень) -  1. виробничих обєктів -  1. цехів -  0. дільниць -  0, 
структурних підрозділів -  0.
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 

СИСТЕМИ» , дата державної реєстрації, дата та номер запису: 11.05.2004. 21.04.2005. 
№ 11981200000001017. код СДРПОУ 32964027. Юридична адреса товариства: Україна. 
43010. Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. Фактична адреса 
товариства 03187. м. Київ, вул. Академіка Заболотного буд. ЗА. приміщення 5.

Згідно статутних напрямків діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 
СИСТЕМИ» /нова редакція/ (статут затверджений Загальними зборами учасників 
Товариства, протокол № 03/17 від 20.06.2017 р.) та ліцензії від 25.10.2017 р. на 
господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, виданої 
Держархбудінспекцією України, дата та номер наказу 25.10.2017 р. № 49-Л, 
реєстраційний запис 2013043977. дата видачі 01.11.2017 p.. пріоритетним є зведення та 
монтаж збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій, кам’яних і 
металевих конструкцій, розробка грунтів та улаштування основ і фундаментів будівель 
та споруд, монтаж внутрішніх інженерних мереж та систем, згідно договорів підряду із 
Замовниками.

Левицький Свген Володимирович -  директор ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 
СИСТЕМИ» - (Відповідальний за охорону праці на підприємстві):

Минта Олександр Петрович -  інженер з охорони праці в ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 
БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ»:

Мигаліско Юрій Іржійович - виконавець робіт (відповідальний за організацію і 
безпечне виконання робіт на висоті):

Мигаліско Юрій Іржійович - виконавець робіт (відповідальний за стан 
електробезпеки в ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ»):

Мигаліско Юрій Іржійович - виконавець робіт (відповідальний за організацію та 
безпечне проведення робіт з інструментами та пристроями на будівельних об'єктах 
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ»).

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

Директор Левицький С.В.. інженер з охорони праці -  Минта О.П. (наказ №8-ОП 
від 14.11.2018 p.). виконавець робіт -  Мигаліско Ю.І.

Проведено навчання з питань охорони праці:
Директор ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» Левицький Євген 

Володимирович пройшов навчання та перевірку знань Законодавчих актів з охорони 
праці, електробезпеки, пожежної безпеки санітарного та гігієнічного забезпечення, 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої 
допомого потерпілим у разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП) у TOB «НВК 
«Вектор» та отримав відповідне посвідчення. У роботі комісії приймали участь
представники ГУ Держпраці у Київській області.



Інженер з о х о р о н и  праці ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» Минта 
Олександр Петрович пройшов навчання та перевірку знань Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомого потерпілим від нещасних 
випадків, організації оперативної роботи з охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Загальний курс з ОШ. НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009. Організація будівельного виробництва ДБН 
А.3.1-5-2016. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання у ТОВ «НКЦ «Будмашоснова» та отримав відповідні посвідчення. У роботі 
комісії приймали участь представники ТУ Держпраці у Київській області. Одночасно 
інженер з охорони праці Минта Олександр Петрович пройшов навчання та перевірку 
знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, з 
підтвердженням ІУ кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В. (чергова перевірка знань -  23.04.2021 р.) у 
ТОВ «НКЦ «Будмашоснова» та отримав відповідне посвідчення. У роботі комісії брали 
участь представники ТУ Держпраці у Київській області.

Виконавець робіт ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» -  Мигаліско 
Юрій Іржійович пройшов навчання та перевірку знань Законодавчих актів з охорони 
праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої 
допомого потерпілим у разі нещасного випадку (Загальний курс з ОЩ. НПАОП 45.2- 
7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00- 
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 
0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання у TOB «НВК «Вектор» та отримав 
відповідне посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ Держпраці

та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації
електрозахисних засобів, з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки 
та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. (наступна 
перевірка знань -  11.01.2022 р.) у ТОВ «НВК «Вектор» та отримав відповідне 
посвідчення. У роботі комісії брали участь представники ГУ Держпраці у Київській 
області. Роботи з електрообладнанням передбачено виконувати відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил улаштування 
електроустановок. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації 
електрозахисних засобів. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями.

Арматурник Гонак Юрій Юрійович, який допущений до виконання будівельних, 
монтажних та ремонтно-будівельних робіт, пройшов навчання та перевірку знання, 
уміння і навички з професії «Арматурник» (будівельні, монтажні та ремонтно- 
будівельні роботи), з присвоєнням 4-го кваліфікаційного розряду та отримав відповідне 
посвідчення у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». У роботі комісії приймали участь
представники ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». Розроблено інструкції з охорони
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праці: для арматурника; для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій.

Муляри Галас Олександр Миколайович. Денисюк Микола Костянтинович. 
Оліферчук Валентин Сократович. Терешкович Олександр Олександрович. Шульгач 
Володимир Сергійович, які допущені до виконання будівельно-монтажних робіт з 
укладання цегли під час зведення та монтажу кам’яних конструкцій, пройшли навчання 
та перевірку знання, уміння і навички з професії «Муляр», з присвоєнням 4-го 
кваліфікаційного розряду у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та отримали відповідні 
посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека». Розроблено інструкції з охорони праці: для муляра та під час зведення та 
монтажу кам’яних конструкцій.

Одночасно муляри Галас Олександр Миколайович. Денисюк Микола 
Костянтинович. Оліферчук Валентин Сократович. Терешкович Олександр 
Олександрович. Шульгач Володимир Сергійович та арматурник Гонак Юрій Юрійович, 
пройшли навчання та перевірку знання нормативно-правових актів з охорони праці: 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями у TOB «НВК «Вектор» та отримали відповідні посвідчення. У роботі 
комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській області. Розроблено 
інструкції з охорони праці: під час виконання робіт на висоті з використанням 
індивідуальних страхувальних засобів та під час використання засобів підмощування.

Зведення, монтаж будівель і споруд, зміцнення їх аварійних частин передбачено 
проводити при наявності проектів виконання робіт та технологічних карт на види робіт 
розроблених відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12. додатку К ДБН А.3.1-5:2016 Організація 
будівельного виробництва. НПАОП 0.00-1.15-07 Прави-ла охорони праці під час 
виконання робіт на висоті.

Перед початком будівельно-монтажних робіт оформлюється наряд-допуск на їх 
виконання із зазначенням заходів, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці 
монтажників. Члени бригади проходять цільовий інструктаж із безпечних методів 
виконання робіт, зокрема: маршруту руху на робоче місце: в санітарно-побутові 
приміщення; ознайомлюються з технологічною картою та з іншими заходами, 
передбаченими в ПВР. про що вони ставлять підпис у журналі реєстрації інструктажів з 
охорони праці.

Роботи на висоті та під час використання засобів підмощування перед-бачено 
виконувати відповідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями. Зазначені роботи з використанням спеціального 
спорядження проводяться За нарядами. За рішенням осіб, яким надано право видачі 
нарядів, до нарядів додаються ПВР або технологічні карти. Працівники, що виконують 
роботи на висоті, повинні знати специфіку та особливості виконання таких робіт, 
порядок правильного використання спеціаль-ного спорядження та страхувальних 
засобів.
______Стропальники Гонак Юрій Юрійович та Галас Олександр Миколайович, які
допущені до виконання стропальних робіт, пройшли навчання та перевірку знання, 
уміння і навички з професії «Стропальник», з безпечних методів виконання 
стропальних робіт, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт, з присвоєнням 3-го кваліфікаційного 
розряду у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та отримали відповідні посвідчення. У 
роботі комісії приймав участь представник ГУ Держпраці у Київській області. 
Розроблено інструкцію з охорони праці для стропальника.



Вантажно-розвантажувальні (стропальні) роботи передбачено проводити під
керівництвом посадової особи або працівника, відповідального за безпечне проведення 
цих робіт. Посадова особа або працівник, відповідальний за безпечне проведення 
вантажно-розвантажувальних робіт, повинен:

- визначити спосіб навантаження і розвантаження;
- перевірити справність пристосувань і засобів індивідуального захисту;
- встановити порядок обміну умовними сигналами між стропальником, що подає 

сигнали, і машиністом підіймально-транспортного устаткування при провадженні 
робіт механічним способом;

- провести інструктаж працівникам перед початком робіт.

Наказом №8-ОП від 14.11.2018 р. інженером з охорони праці на підприємстві в 
обсязі передбачуваному Положенням про службу охорони праці ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 
БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ», призначено Минта Олександра Петровича.

Наказом №12-ОП від 15.01.2019 р. відповідальним за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті призначено Мигаліско Юрія Іржійовича.

Наказом №2-ОП від 06.11.2018 р. від «Про затвердження Положення про службу 
охорони праці», розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 
службу охорони праці, та затверджено «Положення про службу охорони праці ТОВ 
«УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ»:

Наказ №9-ОП від 08.01.2019 р. «Про затвердження та введення в дію положення 
про розробку інструкцій з охорони праці та інструкцій з охорони праці по 
спеціальностям і видам робіт в кількості 51 шт:

№6. По поданню першої медичної допомоги;
№7. Загальні питання електробезпеки;
№10. Для працівників малих підприємств;
№32. Під час монтажу та демонтажу металевих трубчастих риштовань;
№33. Під час робіт на риштованнях та помостах;
№34. Під час робіт з ручним електрофікованим інструментом;
№38. Під час робіт на висоті;
№39. Під час робіт на сходах і драбинах;
№40. Під час робіт з ручним інструментом та пристроями;

Наказ №15-ОП від 19.01.2019 р. «Про затвердження «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

Наказ №11-ОП від 14.01.2019 р. «Про призначення особи, відповідальної за стан 
електробезпеки в ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИТЕМИ»;

Наказ №6-ОП від 12.11.2018 р. «Про затвердження «Положення про порядок 
забезпечення працівників* спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту»;

Наказ №13-ОП від 16.01.2019 р. «Про створення постійно діючої комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці та Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»;

Наказ №18-ОП від 08.02.2019 р. «Про призначення осіб відповідальних за 
організацію та безпечне проведення робіт з інструментами та пристроями на 
будівельних об'єктах ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ»:

На підприємстві розроблені та введені в дію наказом № 03-к/тр від 28.12.2018 р. 
посадові інструкції на керівників та посадових осіб.

Працівники під час прийому на роботу проходять на підприємстві інструктажі з 
питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних
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випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж 
та стихійних лих. При виконанні робіт на об’єктах будівництва з робітниками 
проводиться вступний інструктаж та безпосереднім керівництвом робіт -  первинний -  
до початку виконання робіт, та повторний (1 раз на 3 місяці (роботи підвищеної 
небезпеки) інструктажі з питань охорони праці на робочому місці.

Для к о н т р о л ю  за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці 
при проведенні заявлених робіт на підприємстві затверджено, пронумеровано та 
прошито журнали.

Посадові особи та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, в тому числі що задіяні при виконанні робіт що декларуються, 
пройшли спеціальне навчання вілповілних нормативно -  правових актів з охорони 
праці у навчальних центрах.

Наказом №4-ОП від 08.11.2019 р. Про затвердження «Положення про 
організацію попереднього і періодичних медичних оглядів» відповідно до «Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженого наказом 
МОЗ від 21.05.2007 р о к у  №246. в ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ». 
Медичні довідки 25.02.2019 р. з проходженням нарколога та психіатра в ТОВ 
«Медпроф» на:

Гонак Юрій Юрійович -  арматурник:
Галас Олександр Миколайович -  м у л я р ;

Денисюк Микола Костянтинович -  м у л я р ;

Оліферчук Валентин Сократович -  м у л я р :

Терешкович Олександр Олександрович -  муляр;
Шульгач Володимир Сергійович -  муляр.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про охорону праці» та Мінімальних 
вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці затвердженого наказом Міністерства 
соціальної політики України від 29 листопада 2018 р. №1804. та з метою забезпечення 
працівників на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 
пов’язаних із забруднення або здійснюваних у несприятливих умовах засобами захисту, 
працівники Товариства що задіяні при виконанні робіт підвищеної небезпеки, в 
повному обсязі забезпечені відповідно до діючих норм спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а 
саме: каска захисна -  10 од., рукавиці брезентові ОП -  20 пар, рукавиці бавовняні з 
брезентовим надолонникоіУІ -  20 пар, респіратор протипиловий -  6 од., окуляри захисні
-  6 од., пояси запобіжні безлямкові -  5 од., індивідуальний медичний пакет -  6 од.. 
спецодяг, спецвзуття. сигнальні жилети -  9 комплектів.

Об’єкт забезпечено знаками безпеки, попереджувальними знаками, огород
женнями та пристосуваннями.

На устаткування, обладнання, пристрої та засоби індивідуального захисту, які 
використовуються при проведенні заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходяться 
у власності Товариства є паспорти та керівництво з експлуатації заводів виробників. 
Засоби індивідуального захисту, а саме поясі запобіжні безлямкові зі стропом, що 
призначені для забезпечення безпеки робіт на висоті, як засіб індивідуального захисту 
від падіння з висоти, проходить огляд та випробування на статичне навантаження в 
процесі експлуатації через кожні 6 місяців, спеціалізованими підприємствами, які 
мають відповідні дозволи на виконання робіт.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.



Наказом 18-ОП від 08.02.2018 р. затверджено перелік нормативно -  правових та
законодавчих актів, якими товариство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

Закон України «Про охорону праці» №2694-ХІІ. від 14.10.1992 р. (зі змінами та 
доповненнями);

Постанова КМУ від 26.1-.2011 р. №1107 про затвердження «Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями 
внесеними постановою КМУ №48 від 07.02.2018 р.);

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;

НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок »
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 

засобів індивідуального захисту на робочому місці затвердженого наказом 
Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 р. №1804;

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» зі змінами;

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників»;
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках»;
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками»;
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009);
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті»;
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями»;
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно -

розвантажувальних робіт»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів»;
НАПБ А.01-001-2015"«Правила пожежної безпеки в Україні»;
Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 

«Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;
ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за №327;
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,

затверджений наказом Міністерства охорони здоровя України 21.05.2007 р. №246, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за №846/14113.

Підприємство в достатній кількості забезпечено законодавчими та нормативно- 
правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, 
будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт. У 
товаристві затверджені плани- графіки проведення навчання з питань охорони праці. 
Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань 
охорони праці, забезпечено необхідною навчально -  методичною літературою.
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наглядними посібниками, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної 
техніки, які використовуються при проведенні заявлених робіт що декларуються. 
Матеріально -  технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки та документацією в повному обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці 4 Ь 20{£ р.

і .А .//  і  ґ і / і  2 ; / ї ї -

V ■ И*- 'Л ч  І  ■{/ 1̂ ,

/“/■і \ к і 7.̂.

а у и

Пр имітки:

І . Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональніииаіЩдх з
вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небкн$£ішч/та ща 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

ня виконання 
(застосування)

л Т. О^  «ОД ^
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 до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №  48)


