
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,

«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (скорочена назва ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».

08292. Україна, Київська обл.. м. Буча, вул. Леха Качинського. буд.З, код СДРПОУ ЗО 568 93Е
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Лазаренко Сергій Борисович -  Директор, телефон (044)499-65-56. (044)499-65-55 (приймальня).
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 

телефакс (044)499-65-57, Email: office@utem.kiev.ua. Email: lazarenko@utem.kiev.ua
Рівненська область (на об'єктах Замовників згідно укладених договорів) 

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:

ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» не здійснює вказаний вид страхування, оскільки об’єкти, 
на яких ведуться роботи по договорам з Замовниками, не належать ТОВ «ЮТЕМ- 
ІНЖИНІРИНГ» на правах власності, повного господарського ведення або оперативного 
управління та не використовуються у господарській діяльності.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Лазаренко Сергій Борисович -  директор ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 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 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (пункт 6 додатку 6 Порядку);

(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)
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (пункт 8 додатку 6 Порядку):
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою (пункт 9 додатку 6 Порядку);
- Роботи верхолазні та скелелазні (пункт 14 додатку 6 Порядку);
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти (пункт 16 додатку 6 Порядку):
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (пункт 18 додатку 6 Порядку):
- Зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку).

330 (триста тридцять) робочих місць, у тому числі 229 (двісті двадцять дев’ять) робочих місць, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Кількість будівель і споруд (приміщень) -  4 (чотири),
(кількість будівель і споруд (приміщень)

Кількість виробничих обєктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  5 (п'ять).
(кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості :
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промбезпеки: 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
.Назаренко Сергій Борисович -  Директор; Кукштель Валерій Костянтинович -  в/о начальника

з питань охорони праці та промислової безпеки)
відділу ОП; Маковій Юрій Миколайович -  заступник директора з управління проектами; 
Бійчук Артем Миколайович -  заступник директора з проектування, Скрибантович Олексій 
Миколайович -  Керівник відокремленого виробничого підрозділу; Герасимів Ігор Богданович -  
головний інженер відокремленого виробничого підрозділу.
Організаційна структура служби охоронои праці визначена у стандарті підприємства № 
PSP.UE-807 «Положення про відділ охорони праці», затверджене наказом №39 від 20.03.2018. 
відповідно до якого служба охорони праці складається з наступних працівників:

(наявність служби охорони праці)
Кукштель Валерій Костянтинович -  в/о начальника відділу охорони праці;
Калашніков Володимир Анатолійович -  провідний інженер з охорони праці:
Шкрябун Володимир Михайлович -  інженер з охорони праці;
В'язовик Вадим Юрійович -  інженер з охорони праці;
Орізар Людмила Григорівна -  інженер з охорони праці.
Наказом № 11 від 19.01.2018 створено постійно діючу комісію по перевірці знань ОП.
Наказом № 10 від 19.01.2018 створено комісію з перевірки знань з питань електробезпеки.
Наказом № 13 від 22.01.2018 створено комісію з перевірки знань з питань з пожежної безпеки.
Наказом № 20 від 02.02.2018 призначено відповідальних за протипожежну безпеку на 
підприємстві та забезпечення пожежної безпеки.
Наказом № 8 від 12.02.2016 оновлено склад постійно діючої комісії в з атестації зварювальників 
(склад ПДЕК узгоджений Дератомрегулювання України листом № 15-25/1276 від 29.02.2016).
Наказом № 9 від 01.03.2016 оновлено склад центральної екзаменаційної комісії з перевірки 
знань правил, норм та стандартів (ПНС) з ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці.
Наказом № 8 від 19.01.2018 оновлено склад екзаменаційної комісії з перевірки знань ПНС з 
ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці у робітників робочих професій.
Наказом № 4 від 16.01.2018 призначено відповідальну особу за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства.
Наказом № 17 від 30.01.2018 призначено відповідальних осіб за організацію пусконалагоджу
вальних робіт та за дотримання вимог ОП, ППБ, ПНС ЯРБ в АЕ при виконанні робіт.
Наказом № 47 від 03.05.2018 визначено порядок організації й проведення зварювальних та 
інших вогневих робіт на обєктах підприємства.
Наказом № 49 від 05.05.2018 призначено осіб, відповідальних за монтаж, демонтаж, 
експлуатацію засобів підмощування при виконанні робіт.
Члени Постійно діючої екзаменаційної комісії з перевірки знань з охорони праці та пожежної 
безпеки пройшли перевірку знань в ДП «Головний навчально-методичний центр» і мають 
відповідні посвідчення. Керівники підприємства та члени комісії підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки в комісіях 
ТОВ «Добротвір», НВЦ «Професіонал» та ПП «Сварог-01» і мають відповідні посвідчення.
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
Постійно діючої екзаменаційної комісії підприємства з перевірки знань з охорони праці та 
пожежної безпеки і мають відповідні посвідчення.
З працівниками підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони праці (далі ОП) : 
вступний інструктаж з ОП, пожежної та радіаційної безпеки; первинний інструктаж з ОП, 
пожежної та радіаційної безпеки; повторний інструктаж з ОП, пожежної та радіаційної безпеки; 
позаплановий інструктаж з ОП, пожежної та радіаційної безпеки; цільовий інструктаж з ОП, 
пожежної та радіаційної безпеки.
Ведуться журнали реєстрації всіх інструктажів та інструкцій з ОП.
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Наказом № 39 від 20.03,2018 введено в дію положення та інструкції з питань ОП, а саме :
(наявність інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань ОП, експлуатаційної документації)
_____________ Найменування положень та інструкцій ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»____________
Положення №1 «Про систему управління охороною праці» ST.UE-WS.03_______________________
Положення №2 «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
ST.UE-WS.08______________________________________________________________________
Положення №3 «Про службу охорони праці» POL.UE-WS.Q1_________________________________
Положення про відділ охорони праці PSP.UE-807__________________________________________
Положення №5 «Про функціонування добровільної пожежної дружини» ST.UE-WS.07____________
Положення №6 «Про розробку інструкцій з охорони праці»__________________________________
Положення №7 «Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту» ST.UE-WS.01___________________________________
Положення №8 «Про порядок оформлення і видачі наряд-допуску на роботи підвищеною
небезпекою» ST.UE-WS.02___________________________________________________________
Положення №9 «Про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки»
ST.UE-WS.05______________________________________________________________________
Положення №10 «Про оперативний (трьохступеневий) контроль за станом охорони праці у
відокремленому виробничому підрозділі ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» ST.UE-WS.06_____________
Загальнооб’єктова інструкція №1 з пожежної безпеки в ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»_____________
Інструкція №2 «З охорони праці при експлуатації вогнегасників»_____________________________
Інструкція №3 «З охорони праці при виконанні робіт на копіювально-розмножувальних апаратах» 
Інструкція №4 «З охорони праці під час роботи на персональному комп’ютері і відеодісплейних
терміналах»_______________________________________________________________________
Інструкція №5 «З радіаційної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами»__________
Інструкція №6 «З пожежної безпеки. Порядок дії персоналу у випадку пожежі»__________________
Інструкція №7 «З охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт»_____________________
Інструкція №8 «З охорони праці для водія легкового автомобіля»_____________________________
Інструкція №9 «З охорони праці для не електротехнічного персоналу, якому присвоюється
І група з електробезпеки»____________________________________________________________
Інструкція № 10 «З охорони праці для газорізальника»______________________________________
Інструкція №ИР-01-О «З охорони праці»________________________________ ________________
Інструкція №11 «З охорони праці для електрозварника ручної, автоматичної та напівавтоматичної
зварки»__________________________________________________________________________
Інструкція №12 «З охорони праці для монтажника технологічних трубопроводів»________________
Інструкція №13 «З охорони праці для монтажника технологічних трубопроводів під час збирання та
монтажу металевих конструкцій»_____________________________________ ________________
Інструкція №15 «З охорони праці для монтажника технологічних трубопроводів при монтажі
тепломеханічного обладнання»________________________________________________________
Інструкція №16 «З охорони праці для електрослюсаря будівельного»__________________________
Інструкція №17 «З електробезпеки на будівельних майданчиках»_____________________________
Інструкція №18 «З охорони праці під час випробування лямкових запобіжних поясів»_____________
Інструкція №19 «З охорони праці для стропальника»_______________________________________
Інструкція №20 «З охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів»______________________________________________________________
Інструкція №21 «З охорони праці при експлуатації засобів підмощування»______________________
Інструкція №22 «З охорони праці при роботі з електроінструментом»__________________________
Інструкція №23 «З охорони праці при роботі з пневматичним інструментом»____________________
Інструкція №24 «З охорони праці при роботі з вантажопідіймальними механізмами, що керуються з
п і д л о г и » _________________________________________________________________
Інструкція №25 «З охорони праці при роботі в зоні іонізуючого випромінювання (радіаційна безпека)»
Інструкція №26 «З охорони праці при монтажі (демонтажі) засобів підмощування (риштувань)»_____
Інструкція №27 «З охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних
матеріалів і шкідливих речовин»_______________________________________________________
Інструкція №28 «З охорони праці по експлуатації балонів»__________________________________
Інструкція №29 «З безпечної експлуатації строп синтетичних»_______________________________
Інструкція №30 «З надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках»_______________
Інструкція №31 «З охорони праці під час роботи абразивним та ельборовим інструментом»_________
Інструкція №32 «З охорони праці для токаря»____________________________________________
Інструкція №33 «З охорони праці під час виконання робіт на стрічкопильному верстаті»___________
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_____________ Найменування положень та інструкцій ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»_____________
Інструкція №35 «З охорони праці під час роботи в замкнутому просторі»________________________
Інструкція №36 «З охорони праці для безпечного ведення робіт з колиски, яка підвішена на гак
вантажопідйомного крана»___________________ _________________________________________
Інструкція №39 «З пожежної безпеки на будівельних майданчиках»____________________________
Інструкція №40 «З охорони праці для машиніста автомобільного крана»_________________________
Інструкція №41 «З охорони праці для водія вантажного автомобіля»____________________________
Інструкція №42 «З охорони праці для терміста при роботі на індукційних електротермічних 
установках»_________________________
Інструкція №44 «З охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт»___________
Інструкція №45 «Для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів»_____________________________________
Інструкція №46 «Для працівника, відповідального за утримання в/п кранів в справному стані»_______
Інструкція №47 «Для працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення
вантажів кранами»__________________________________________________________________
Інструкція для осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства IN.UE-INF.01
Інструкція для особи, відповідальної за електрогосподарство DI.UE-410.08______________________
Інструкція №50 «З охорони праці під час виконання робіт на заточувальних верстатах»_____________
Інструкція №51 «З охорони праці під час виконання робіт на свердлильних верстатах»_____________

В наявності робочі та виробничі інструкції, паспорти, керівництва, інструкції з експлуатації 
засобів вимірювальної техніки, документи про державну перевірку вимірювальних приладів 
(свідоцтва ДП «Укрметртестстандарт»). Вимірювальна лабораторія відділу 
пусконалагоджувальних робіт та вимірювальна електротехнічна лабораторія 
відокремленого виробничого підрозділу атестовані в ДП «Укрметртестстандарт».

Відповідно до «Положення №7 про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
(наявність засобів індивідуального захисту)

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ST.UE-WS.01» працівники 
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» на 100% забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту для виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

В наявності в достатній кількості на паперовому та електронному носіях необхідні нормативно- 
(наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

правові документи з охорони праці, промислової, пожежної та радіаційної безпеки.

Кожен працівник при прийомі на роботу інформується про умови праці на підприємстві, 
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних виробничих факторів, які 
ще не усунуті, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права на пільги і компенсації 
за роботу у важких умовах у відповідності із законодавством України. Розподіл обов'язків, 
повноважень, відповідальності між працівниками підприємства здійснюється відповідно 
посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи. На підприємстві організовано 
проведення попередніх і періодрцщ, медичних оглядів. Постійно проводиться атестація 
робочих місць. В наявності ч и р ш ^ ^ ^ |^ ^ |л ів  на виконання робіт підвищеної небезпеки.

С.Б. Лазаренко 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 2018 р. № ____________________ .
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