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,Щодаток 8 до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд 3 березня 2020 р. ЛЪ 207)

дЕкллрлцlя
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази

вимогам законодавства з питань охорони працi

BidoMocmi про робоmоdавuя: ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИ(Ц КОМПДНIЯ УНIВЕРСДЛБУД",
35800, PiBHeHcbKa обл,, пt, Осmроz, ВУЛИЦЯ ГОРОДИЩЕ, буduнок 38, кварmuра 3, коd
еДРПоУ 3В8634]2, КВЕД: 4].20 - Бvdiвнuumво эюumловuх i неэюumловuх бvdiвель,
mелефон: * 384242955. Дuрекmор: Драчук В'ячеслав Косmянmuновuч .

Мiсце вuконання робim - YKpai|Ha.
В mоварuсmвi з обмеженок2_.вidповidальнiсmю "БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИ\И

КОМПДНIЯ УНIВЕРСДЛБУД", dozoBtl сmрахувалtня цuвiльноi' вidповidальносmi переd
mреmiлtu особамu сmосовно вiOшкоdування наслidкiв л,tоэtслuвоi ulKodu - вidсуmнiй,

Добровiльнuй ауdum з охоронu працi не провоduвся,
Я, Берелсной Олексiй Днаmолiйовuч, цiею dеклараuiею пidmверduсую вidповidнiсmь

лtаплерiально-mехнiчноI базu mа ул,tов працi вutпоzам законоdавсmва з пumань охоронu
працi пid час вttконання mакuх робim пidвutценоi небезпекu mа/або ексrutуаrпацii
(:ласtпосvвання) mctKux лцаulutt, механiзtиiв, vсmаmкvвання пidвutценоi небезпекu, mа право
е к с плу аm ш ii| m ех l t о.п о z iч н uх mр спt с пор цлцuх. з а с о б i в, а с ам е :

a

a

колекторах. замкнутомy пrrосторi (смностях. боксах. топках. трчбопDоводах).
a

о Зведення. монтаж i демонтаж будинкiв. споруд. змiцнення ik аварiйних
частин.
о Зварrовальнi роботи.

Заzальна кiлькiсmь робочuх мiсць - ]3, в mому чuслi muх, на якuх icHye пidвuшенuй

рuзuк вuнuкнення mравtчt - 7. Пidпрuемсmво не ллае на балансi асоdнuх прttл,tiu4gнь або
iншuх буdiвель чu склаdiв.

Iншi вiдомос,гi:
Сmворена, слуэюба охоронu працi зziDно наказу Ng3-ОП Bid 02.03.2020р. Функuit

слу:хсбu охорqнu працi. зzidно наказу М 6-ОП вid 03.03.2020р., поклаdено на iнэlсенер з
oxopoHu працi Войmовuча П.М,. якuй пройuлов навчання mа перевirэку знань з Закону
YKoatHu "Про охорону працi" mа норл,tаmuвно-правовuх aKmiB do Hbozo,. кПравtь,tа охоронu
працi пid час ексruryаmаuii'наванmаuсувачiв> кПравuла охоронu працi пid час ексrutуаmаuii
ванmаuсопidiймальнllх KpaHiB, пiёiймальнuх прuсmооi|в i вidповidноzо облаdання>, <Правuл
oxopoHtt працi пid час ванmаасно-розванmаэюувальнuх ообim>, кМiнitпальнi вuллоеu з
oxopoHu праui на muл,tчасовuх або лtобiльнuх буdiвельнuх майdанчuках>, Правuл охоронu
поаui пid час робоmu з iнсmруменmом tпа прuсmроямu>, кПравuл охоронu праui пid час
вuконанлtя робim на вuсоmiу, ДБНА.3.2-2-2009 кСuсmема сmанdарmiв безпекu праui.



о*о^оrо n uui i пролtuслова безпека_в бчdiвнuumвi" пОСВidЧеННЯ М667,]7.2l/]8ОП Вid

7ТБ . 2 0 2 F, й анТ Т о В |-|Б 
d iль с ькuй н авч altbH о - m ехн iчнuй uе нm- ",

но*оrо, ,"ce"i <полоuсен,я про ,пужбу oxoPonu

u ^,,* oioro*rn"o noo ,urru"u unuouni""" orouo"oo пчаriу, кполоэюення по0 навчання

aо пч-евiл."., знань з пumань oxopol-tu плпuiл, кПолоuсення пло поряDок заб€зп€ч€ннЯ

праuiвнuкiв спеuiальнЙ йяzоi, спецiаlльнultl взуmmялl mа iнultлиu засобшмu

induuidu*onoro ,*ur*ur, оПопо*rr* noo поо"dо* пооuеd,"ня ,еduчнuх оzляdiв

noouiB"u*iu пrвнuх-iЙrорйГЙЬпоэ,сеrrя n^o поряdок вudачi mа ОфО^"'еННЯ НаРЯd-

i опусlу >, < П ололсення про енерzеmuчну службу >,-е , ,аявносmi mа веdvmься: кЖурнал реесmраuit всmупноzо iНСm0УКmаЭЮ.|))i

<<Жу-. ," реесmрацit iiimwKmauciB з пumань охоронu п- ^r; на робочол,tу пticuill: ttЖурнаll

peccmpaii't iнсmрукuiй i охоропч i,ацi на пidпоuе,с*вi,: Жуоп* обпi*у mо Budoui

,*od*riu i оозпооffiрнал облiкч mа збqрizання засобiВ ЗаХuСmУ>>i КЩОНШ

Бо-*Ыi переiiркu знань>: <сtсvрнаЛ облiкУ mа зберizання засобiв захuсmУi ((жuрнШ

ыiерiвiрlй вuщэобvвання елекmроiнсmоvменmv, mрансформаmорiв,

@асmоmu mа пеоеноснuх свimшtьнuкiв>: ссас.vрнал облiку mа оzляdiв

mакеласtснuх засоЙ. механiзмiв mа прuсmроtв>: <эtсурнал перiОduЧНОzО ОZЛЯdУ ИаРШ)i

-оэ,счрншq 

прuйлаання mа izляоу рuurmчвань mа поJиосmiвD, кжvрнал peecm?auit осiб, якi

знахоdяmься на буd iвельнолчry об' екmi >.

-н*"', 

Гl-оп ы; lз.от.zоl
знань з пumань охоронu праui в склаdi:

голова кол,tiiii - diоекmор Тqчук В.К, якuй поойtлов навчання mа переВiРК! 3НаНЬ 3

Зiо* YKoa|Hi "Поо охорону iоацi" mа нормаmuвно-правовuх aKmiB dо Hbozo,. кПравша

iiоiiiйацi пii час еiiфаmаuii наванmажувачiв> <правuла охоронu праui пid час

Ъксruwаmацiт ванmасюопidiiiлцапьнuх KoaHiB, пidiймальнuх прuсmРОi,В i ВidПОВidНОеО

iбБыанняь кправuл охоронu працi iid час ванmажно-розванmаuсувальнuх робim)\
<MiHiMa1,lbлi вu.мо2ч з oxopoHu праui на muмчасовl]х або Jйобiльнuх буdiвельнuх

майdаrtчuках>, ]Iравuл охорQ_цu працi пid ,igс робоmu з iнсmрvменmом mа поцсmрояJуlu>,

|rПравtлl охоронu поаui пid час вuконання ообim на вuсоmiу, тБНд,3.2-2-2009 кСuсmема

орона праui i проt,tuслова безпека в буdiвнuцmвi" посвidчення

й6,Бj|/|фпiБй,п.iй8о., Bidано ТоВ "Поdiльськuй навчально-mехнiчttuti uенmр".

Членu KoMicii|:

- iнэ,юенер з охоронu ппацi Войmовuч П,М, якuЙ пройu,l,ов навчання mа пеоевlrкУ

ffiПоо- охорон.ч працi" mа нормаmuвно-правовuХ aKmiB dо ньо2о,,

кправtнца охооонiЙЙ пiЬ час iксплvаmацit наванmаэцvвачiв> tlПравuла ОХОРОНu ПРаui

пiб uac ексlапvаmыi ванйuсопiDiймальнtlх kpaHiB, пidiйпtальнuх прuсщоi|в i вidповidноzо

iЫаdанБ>,-iiравuл охоронu праui пid час ванmаuсно-розванmаuсvваltьнllх робim)\
кмiнiлlсuпьнi вuл,tоzч з охоронu працi на muмчасовuх або мобiльнuх буdiвельнuх

л,tайdанчuкаху, Ппавuл охоронu поацi пid час робоmu з iнсmруJйенmоfu, mа прlJсmрошш),

кправuл охоронuЫi пid час вiкоttання робim на Bucomi>l, \БНД.3.2-2-2009 КСuСmеМа

@охорона працi i промuслова безпека в буdiвнuumвi" посвiOчення

м667j7.2у|8оп-БЕМ020о,, BidaHo ТоВ "Поdiльськuй навчально-mехнiчнuй uенmр".

- вuконавеuь оiбii Йвiь B.L, якuй пройuлов навчання mа пе'lевiркv ЗНаНЬ З ЗаКОНУ

yKpaiHu |Йпо охорБнч праui" mа нормаmuвно-правовuх акmiв dо Hbozo, <СПРаВuЛа oxo?oHu

7пid чiс експлуаmааit наванmажувачiв> <Правuла охоронu праЦi Пid ЧаС еКСПЛУаmаЦit

uor^o*oпiditliMalilttпc KppHiB, пidiймалtьнuх поuсm,лоi:в i вidповidнgzо облаdнання)\

iПравtлц oxoooHi працi пid час ванmасцсно-розванmаэюуваlпьнtМ робim>х <<MiHitt,talцbHi

Btuuozu з охоронu tliaui на muл,tчасовuх або ллобiльнuх буdiвельнuх майdаltчuках)), Правuл

охо,эонч працi пiТiББбоmu з iнсmоуменmом mа поuсmроялпu>, с<ПраВtlЛ ОХОРОНu ПРаЦi

i,id- uo, uu*onor", ообi* "а 
вuсоmiу, ДБНА,3.2-2-2009 кСuсmема СmаНdаРmiВ бqПеКu

Йоui. Охорона пцацi i пролцuслова безпека в буdiвнuumвi" посвidченнfl N9б66,]6.2]/]8оп

iid 1 3 . 0 3,. 2-0 2 0р,, iuD, ан о Т о В " П о d iль с ькuй н ав чальн о -mехн iчнuй ценmр ",



З праuiвнuкамu ТОВ кБВК
охоронu працi mа пеr"вiрку знань. Резульmаmu перевiркu знань офорпtленi проmокола]vru

М 12 Bid 28.11,20]8р.
Вidповidальнuл,t, за орzанiзаuiю i безпечне вuконання робim на вuсоmi, зваРЮsаЛЬНUХ

mа землянuх робim вidповidно dо наказу Ng07-ОП вid 04.03.2020р прuзначено Коваля B.L,
якuй пройuл,ов навчання mа перевiрку зttань з Закону Украtнu "Про охорону праui" mа

норлrаmuвно-правовuх aKmiB dо ньоzо,, кПравuла охоронu поацi пid час експлУаmаuit

наванmаrltсувачiв> кПравuла охооонu працi пid час експлуаmаuii ванtпаltсопidiiuпацьнttх
KpaHiB, пidiйпtальнuх прuсmооtв i вidповidноzо облаdнання>, кПравuл охоронu працi пid час
ванmаэюно-розванmаuсувальнuх робim>, KMiHilttaлbHi вuмоеu з охоронu праui на
mu.п,лчасовuх або л,tобiльнuх буdiвельнuх лиайdанчuкаху, Правuл охоронu праui пid час

робоmu з iнсmрулленmолц mа прuсmроялrtu>, кПравuл охоронu праui пid час вuконання робim
на вuсоmi>, ДБНД.3.2-2-2009 кСuсmема сmанdарmiв безпекu працi. Охорона працi i
прол,tuслова безпека в буdiвнuцmвi" посвidчення М666.]б.2]/]ВОП вid ]3.03.2020р., вudано
ТОВ "Поdiльськuй навчально-mехнiчнuй ценmр".

ВiDповidальнuм за орzанiзаuiю i безпечне вuконання бvdiвельно-tпонmаuснuх робim
вidповiDно dо наказу М07-ОП вid 04.03.2020р прuзначено zоловноzо iнлсенера
Яроulука О,М. якuй пройлаов навчання mа перевiрку знань з Закону Укоаiнu "Про охорону
працi" mа нормаmuвно-правовuх aKmiB dо ньоzо,. <Правuла охоронu праui пid час
eKcrutyamaui| наванmаuсувачiвлl <Правuла охоронu працi пid час експлvаmацit
ванmаэrcопidiйлtальнuх KpaHiB, пidiйtwсаънuх прuсmроtв i вidповidноzо облаdнання>,
кПравuл oxopoHu працi пid час ванmажно-розванmаэцvвальнuх робimу, кМiнiл,tальнi
вuпtоzu з oxopoHu праui на muмчасовuх або мобiльнuх буdiвельнuх ллайdанчuкахлl, Правuл
охоронu поаui пid час робоmu з iнсmруменmом mа прuсmроямu>, кПравuл охоронu пpatli
пid час вuконання робim на вuсоmiу, ДБНД.3.2-2-2009 кСuсmема сmанOарmiв безпекu
працi. Охорона праui i промuслова безпека в буdiвнuцmвi" посвidчення М66В.]В.2]/]8ОП
вid ] 3.03,2020р., вudано ТОВ "Поdiльськuй навчально-mехнiчнuй ценmр",

Працiвнuкu, ulo праuююmь на робоmах на вuсоmi, пройuрu навчання з пumань
охоронu працi (i'lроmокол Ny I l Bid 20.0i2020 рок! маюmь вidповiйl.у квапiфiкаttiю.
л,tеduчнuй оzляd mа псuхофiзiолоziчну експерmuзу, вuсновкu - позumuвнi.

Поясu запобiuснi лялtковi muпу ПЛ в наявносmi 2 оd,, mа 2 сmропu сmрiчковi
пройulлu вuпробvвання в ТОВ "Поdiльськuй навчально-mехнiчнuй ценmр" (проmокол оzляdу
mа вuпробvвання засобiв захuсmу ]9/20 Bid 02.09.2020р.,)

На буdiвельно-монmаuснiй diльнuui веdеmься Журнал операmuвноzо конmролю за
сmаном охоронu праui.

Розробленi, заmверdпсенi mа BBedeHi в diю зzidно наказу М5-ОП вid 02.12.2017р.
iHcmpyKuit з охоронu праui:

iнсmрукuiя NЬ4 кIнсmрукцiя з охоронu працi прu ванmаэюнсл-розванmаuсувальнuх

робоп,tах>,
iнсmрvкфt Ngб кIнсmрукцiя з охоронu праui dля вuконання робim на вuсоmЬ),

iнсmрукuiя Ng2] кIнсmрукцiя tцоdо diй персоналу пidпрuемсmва в разi вuнuкнення
аварiйноt сumуаuii>,

iнсmоvкuiя JW] кIнсmрукцiя з наdання першоt dо уtеduчноi dопомоеu>,
iнсmрукцiя Ngб кIнсmрvкuiя з охоронu працi dля елекmроzазозварнuкау,
iнсmрукuiя Ng 5 кIнсmрукuiя з охоронu праui dля беmонярау,
iнсmрукuiя Ng3 кIнсmоукuiя з охоронu поаui dля лаулярау,
iнсmрукцiя М ]-ПБ <Iнсmрукttiя з по,uсеuсноt безпекu пid час вuконання буdiвельно-

монmаuснuх робimу,
iнсmрукuiя Ng 23 кIнсmрукцiя з охоронu працi прu робоmi в mраншеях i

коmлованах)),
iнсmрукцiя Ng 22 кIнсmрукцiя з охоронu працi пid час монmаrюу меmалевuх

mрубчас muх рuu,lmув ан ь >,

iнсmрукцiя Ng I I кIнсmрукuiя з охоронu праui dля арl,лаmvонuкФх
iнсmрукцiя М l0 кIнсmрvкцiя з охоронu працi dля сmоляраь
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Вк ist з clxtlDottu

помосmах)),

споруd>,
iлrcmрукuiя Np ]б кIнсmрукцist з oxopoHu праui пid час робim з ручнutиu

iнсmрул,tенmам,u mа прuсmроял,tu >,

елекmрuфiко в анuл,ц iH сmрулл енmолt l>.

В наявносmi необхidна експлуаmаuiйна dокупtенmацiя на елекmроiнсmоум,енm,

запобiuснi поясu (паспорmu, керiвнuцmва з експлуаmаuii. пооmоколu вuпробувань, эtсурнал

облiку вuпробувань засобiв iнduвidуальноzо захuсmчl, зварювальне, iHu.le облаdнання, яке
з ас mо с о вую mь с я прu вuко н aHHi р о б im пi d в uule н oi н е б е з п е кu.

С в наявносmi засобu iнduвidvальноzо захuсmу прu робоmi на mехнолоziчнuх
mранспорmнuх засобах. Bci засобu зqхuсmу зареесmрованi в ,.Журналi облiку засобiв
iiduвiDуЬльноzо захuсmу ".

Працiвнuкu пid час прuйняmmя на робоmу mа перiоduчно прохоdяmь на
цфцрцомсmвi iнсmрукmаuсi з нь охороцu працL наdання dо
поmерпiлuл,t вid HeulacHux вuпаdкiв, а mакоэtс з правuл повеdiнкu mа diй прu вuнuкненнi
аварiйнuх сumуаuiй, полсеж i сmuхiйнuх лuх. Запuс про провеdення iHcmpyKmauciB

робumься в Журналах peecmpauit iнсmрукmаэюiв з пumань охоронu праui.
Поu експлvаmацit mехнолоziчнuх mранспорmнuх засобiв працiвнuкu в повному обсжi

забезпеченi засобалtu iнduвidуальноzо захuсmу, спеuоdяzом mа взуmmям: косmюлt
бавовнянuй, чобоmu шкiрянi, рукавuui колпбiнованi, курmка уmеушена, эюцлеm сuzнальнuЙ,
захuсна каска.

Ексrшvаmаоiйною, mехнiчною, л-tормаmuвно-правовuлпu акmапtu, навчаltьно-

цеmоduчнttJчtu Jиamepiш !4_цtакоаLдц?зlрjальнц:rпехцЦна база забезпече
обсязi.

В.К. Щрачук

2020 р. luarb^o{:,Q

Щекларацiя зареестровапа у
територiальному органi Щержпрацi

журналi облiку суб'сктiв
20_ р. ЛЬ

господарювання у

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець своТм пiдписом надас згоду на обробку персональних даних З

метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та
на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами, якi .tерез

своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
лержавноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.
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