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,Щодаток 8 до Порядку
(в релакчiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 rпотого 2018 р. Nч 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вЦповЦностi матерiально-технiчноi бази вимогам

здконодавства з пптань охоронп працi
Вiдомостiпророботодulвця ТоВАРиСТВоЗоБМЕЖЕноЮВIДПоВIДАJIънIСТЮ

"проЕктно_вироБниtIиЙ цЕнтр "сЕрвIт"
(для юридичноi особи: найvснуваrrня юрlлдичноi особи,

01054, м. КиiЪ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНеВСЬКА, будинок 22 А, код еДРПОУ 39074813
мiсцезнаходженЕя, код згйно з СДПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвникц номер телефону

НIЦКО КОСТЯНТИН ВАJIЕРIЙОВИЧ, телефон +3 80509 1 30 1 29
телефаксу. ajlDeca елекгDонноi пошти]

e-mail: servits2@ukr.net
для фiзичноТ особи - пйприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта
ким i коли виданий, мiсце проживанIrя, ре€страцiйний номер облiковоi картки платника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса елекгронноi поrrrти;

01054, м. КиiЪ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНеВСЬКА, булинок 22 А
мiсце виконшrня робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експrryатацii (засгосування)

мшшин, мехаrriзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки)

Iнформацiя про HtuIBHicTb договору страхування цивiльноi вiдповiдапьностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можJIивоi шкоди

ПрАТ (АСК "IНГО Украihа>,
(найrrrенування сграховоi компшrii,

строк дii страхового полiсу 1 piK, Jф 873506094.t9 вiд27.11 2019 р.
строк дii страхового полiсу, номер i дата його вщачi)

Iнформацiя про проведенIIя добровiльного аудиту з охорони працi

аудит з охорони працi не проводився
(дата проведення аулиту)

Я, НIЦКО КОСТЯНТИН ВАJIЕРIЙОВИЧ
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юрlцичноi особи

або фiзичноi особи - пiдприемuя)

цiею декпарацi€ю пiдгверджую вiдповiднiсть матерiаJlьно-технiчноi бази та умов працi
вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання
таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii (застосування) таких машин,
механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра. /п.б Додаток б до Порялку в редакцii
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 rпотого 2018 р. Ng 48i;

(найменування виду робiт
2. Роботи в колодязях, шурфах, трulншеях, котлованах/п.8 ,Щодаток б до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 rпотого 2018 р. Nч 48/;

Порядку в редакцii

пйвищеноi небезпеки та./або машин, механiзмiв,

3. Землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри /п.9 Щодаток б до Порялку в

редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украни вiд 7 rпотого 2018 р. J',lЪ 48/;

устатковання пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi),

4. Обстеження, peMoIrT i чищення димарiв, повiтропроводiв /п.l2 .Щодаток б до Порядку в

редакцii постtlнови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. Jф 48/;
номер партii, дата виготовлення, KpaiHa походження, якi

Роботи верхолазнi lп.I4,Щодатрк б до Порядку в редакцii постilнови Кабiнету MiHicTpiB
iЪи вiд 7.тпотого 2018

викончк}ться без отримання вйповйного дозволу,

понад 1000 В та в зонах дiТ струму високоi6. Роботи в дiючих

цозбо



частоти /п.lб.Щодаток 6,до Порялку в редакцii постtlнови Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи вiд 7
лютого 2018 р. ]ф 48i;

7. Зберiгання балонiв, iз стисненим, зрiдженим, гtLзом /п.18 ,Щодаток б до Порялку в редакцii
пост.tнови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7.гпотого 2018 р. JФ 48/;

8. Зварювальнi роботи /п.19 Щодаток б до Порялку в редшсцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украrни вiд 7 rпотого 2018 р. JФ 48/.

28 робо.плх мiсць, з них 2|,наяких icHye пiдвищений ризик виникненЕя тразм
кiлькiсгь робочю< мiсць, у тому числi тrл<, на якIл( icKye пйвищений ризик виникнення тавм,

1- булiвель i спорул (примiщень), 0- виробни.пrх об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних
пiдроздiлiв)

булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'екгiв (цехiв, дiльниць, струкг}?нгх пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi

За наказом Jф 1-П вiд 22.06.2019 р. iнженер з охорони прачi Свидорчук Микола Петрович
призначений вiдповiдальним за дотриманням вимог зtlконодавства з питЕlнь охорони працi та
промисловоi безпеки в цiлому по ТОВ (ПВЦ KCEPBIT>
Наказом М 3-П вiд 22.06.2019 р. головний енергетик Гулиш PoMarr Ромаrrович призначений
вiдповiдаlrьноi особою за виконання робiт в дiю.п,rх електроустановках напругою понад l000 В та
в зонах дii стррлурисокоi частоти, справний стан i безпечну експлуатацiю електрогосподарства в

цiлому на пiдприсмствi.
Наказом Ns 5-П ьiд22.06.2019 р. виконuвець робiт Леро.пrяк Михайло Михайлович призначений
вiдповiдаlrьноi особою за безпеtIне виконання робiт в дiючих електроуст{lновок нtшругою понад
1000 В та в зонttх лii струму високоi частоти.
Наказом ]ф 5/1-ОП вiд 22.06.2019 р. начальник виробничоi дiльницi Паномарчук Володимир
Васильович призначений вiдповiда.пьноТ особою за виконttння робiт, що виконуються на висотi
понад 1,З метра, безпечне викон€шня верхолазних робiт.
Наказом Ns 7/l-П вiд 18.04.2019 р. начальник виробничоi дiльницi Пшомарчук Володимир
Васильович призначений вiдповiда.пьноi особою за безпечне виконання зварюв€rпьних робiт
Наказом ]ф 6/1-П вiд 18.04.2019 р. виконавець робiт Леро.пrяк Михайло Михайлович
призначений вiдповiдальноi особою за безпечне виконЕlння газонебезпечних робiт в колодязях,
шурфах, трrшшеях, котловЕlнЕIх, земJIяних робiт, що виконуються на глибинi понад 2 метри
Наказом Ns 8/1-П вiд 18.04.2019 р. виконавець робiт Лерочняк Михайло Михайлович
призначений вiдповiдальноi особою за безпечну експлуатацiю багrонiв, iз стисненим, зрiдженим,
газом
Наказом ]Ф 6/1-ОП вiд 18.04.2019 р. начЕrльник tлвтотраЕспортноi служби Снiжко Вiталiй
Олексiйович призначений вiдповiда.тlьноi особою за зберiгаrrня балонiв, iз стисненим, зрiдженим,
газом справний технiчний стrш, перезарядку та доставку на булiвельний об'ект балонiв, iз
стисненим, зрiдженим, газом.

(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вйповiдають
за дотиманням вимог зtконодавства з пштаЕь охорони прачi та промисловоi безпеки;

На пiдставi ч. 1 ст. 15 Закону УкраrЪи <Про охорону працi) виконЕlння функцiй служби охорони
працi покJIадено на iнженера з охорони працi Свидорчук Миколу Петровича, який мае
вiдповiдну пiдготовку та cTaJK роботи за фахом. Iнженер з охорони працi е вiдповiдальним за
виконанЕя функцiй с.тryжби з охорони працi в Товариствi., керуеться в своiй роботi посадовою
iнструкчiею та Положенням про службу охорони працi Товариства, розробленим на ocHoBi

НI]ДОП 0.00-4.21-04 Типове положенЕя про сJryжбу охорони працi, i враховуе специфiку
виробництва, види дiяrьностi та тIисельнiсть праrliвникiв, iiHi рлови працi та iншi специфiчнi

фактори Товариства, визначае структуру служби, iT чисельнiсть, ocHoBHi завдаrrня, функчii та
права iT працiвникiв вiдповiдно до чинного Законодавства

Наказом Ns 8-П вiд 04.22.О6.20119 р. затверджено положення Про службу охорони працi, Про
систему управлiння охороною працi

Оргшliзацiя роботи щодо

ТОВ IIВЦ (CEPBIT) ..\

знань з охорони прачi та проведення iHcTpyKTaжiB

к. в. нпщо



здiйснюеться вiдповiдно до затвердженого нtжtвом JФ 1-П вiд 22.06.201'9 р. кПоложення про
порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, яке розроблено на ocHoBi
типового з урЕlхувtlнням специфiки пiдприемства.
Проходження вступного та первинного iнструктажiв фiксуються у журналЕIх реестрацii
iHcTpyKTaжiB, де зазначасться дата ix проведення, номери iнструкчiй, за якими проводlвся
iнструктаж, проставJIяються пiдписи.
Згiдно ci. 18 Закону Украiни кПро охорону праrri> та НПАОП 0.00-4.12-05 кПоложення про
порядок проведення навчанЕя i перевiрки знЕlнь з питчlнь ОП> на пiдприемствi створено (наказ
Ns 50-П вiд 20.09.2019 р.) постiйно-дiючу комiсiю з перевiрки знtlнь з питtlнь охорони працi у
працiвникiв Товариства, сйl4д якоl пройшов вiдповiдне навчaння в нtlвчаJIьних центрФ(.
Гопова KoMicii - директор Кузнецов .Щмитро Вiталiйович, засцдIник голови KoMicii - заступник
директора Гудима IBaH Маркович, lшени KoMicii: головний енергетик Гулиш Роман Ромшtович,
начаJIьник спецмонтчDкноi дiльницi Снiжко Вiталiй Олексiйович, начальник виробничоi дiльницi
Паномарчук Володимир Васильович, виконЕIвець робiт Лерочняк Михайло Михайлович, iнженер
з охорони працi Свидорчук Микола Петрович

Наказом М 1/1-П вiд 22.06.2019 р. затверджено Навчалrьнi плани i програ:uи спецiального
нzlвчilння з питань охорони працi, з урахуванням конкретних видiв робiт на пiдтlриемствi та
НПАОП 0.00-4.12-05 кПоложення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
ОП>, виробничих уilfов, функцiональних обов'язки працiвникiв, професiй.

Наказом М 1/2-П вiд 22.06.2019 р. затверджено План-графiк проведення навчання i перевiрки
знчlнь посадових осiб та робiтникiв Товариства.

Вiдомостi осiб ТнЕlвtlilння та пе знilнь посадових

J\ъ

зlп
Прiзвище, iм'я, по

батьковi
Посада ,Щата

проведення

Законодавчi та
нормативно-правовi акти

l Кузнецов,Щмитро
вiталiйович

,Щиректор
(голова KoMicii)

Протокол
ль 1-1804_19
вiд 18.04.2019

Загальний курс
нIIАоп 45.2-7,02-|2

Протокол
Ns 1-2204-19

вiд l4.07.2019

ПББЕС, ПЕЕЗ [V гр. ло
1000 в

Протокол
ль 1_1204-19

вiд l2.04.2019

нАIБ A.01-001-2015

2
Гулима IBaH

Маркович

Заступник
директора
(заступник

голови KoMicii)

Протокол
м з-2204-19
вiд 14.07.20l9

IББЕС,IIЕЕЗ V гр. ло
l000 в

Протокол
Jф 1-1804-19
вiд l8.04.2019

Загальний курс
нIIАоп 45,2-7.02-12

Протокол
J',lъ 1-1204-19
вiд l2.04.20l9

нАIБ А.01_001_2015

J

Паrrомарчук
Володимир
васильович

начшrьник
виробничоi

дiльницi
(.шен KoMicii)

,r')
-/ ,!

Протокол
}lb 1-2204-19

вiд l4.07.2019

ПББЕС, ПЕЕЗ III гр. ло
l000 в

Протокол
Ns 1-1804-19

вiд 18.04.20l9

Зага.пьний курс
нIIАоп 45.2-7,02-12
нпАоп 0.00-1 .15-07
нпАоп 0.00-1 .7|-|з

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1 .76-15
нIIАоп 28.52-I.31-13
нIIАоп 0.00-5.11_85

тов



нIIАоп 0.00_1.81-18

Протокол
J\b 1-1204_19

вiд 12.04.2019

t{АIБ A,01-001-2015

4
Лерочняк Михайло

михайлович

Виконавець

робiт
(член KoMicii)

Протокол
N 1-2204-19

вiд 14.07.2019

ПББЕС,IIЕЕЗ V гр. ло i
вище 1000 В

Протокол
м 1_1804_19

вiд 18.04.20l9

Загальний курс
нгIАоп 45.2-7.02-12
нпАоп 0.00-1.15_07
нIIАоп 0.00-1 .71-1з

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1 .76-1,5

нпАоп 28.52-I.31-13
нпАоп 0.00-5.11-85
нIIАогI 0.00-1.81-18

Протокол
Ns 1-1204-19

вiд 12.04.2019

нАIБ A.01-001-2015

5
Свидорчук Микола

Петрович

Iнженер з
охорони працi
(член KoMicii)

Протокол
J\ъ 1-i504-19
вiд 15.04.20l9

IББЕС, IIЕЕЗ fV в якостi
iнспекцiйноТ особи

Протокол
J,,lb 1-1804-19

вiд 18.04.2019

Зага-пьний tcypc
нIIАоп 45.2-7.02-12
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00-1.71_1з
нIIАоп 0.00-1.80-18

Протокол
}h 1-1204-19

вiд 12.04.2019

HAIБ A.01-001-20l5

6
Снiжко BiTarriй
олексiйович

начальник
спецмонтажноi

дiльницi
(член KoMicii)

Протокол
лъ 1_1804-19

вiд 18.04.20l9

Загалlьний курс
нIIАоп 0.00_1.81_18
нпАоп 0.00-1.59-87
нIIАоп 0.00-1 .76-15
нтIАоп 0.00-1.80-18

Протокол
N9 1-2204-19
вiд 14.07.20l9

IББЕС,IIЕВЗ III гр. ло
l000 в

Протокол
м 1-1204-19
вiд 12.04.2019

нАIБ A.01_001-2015

,7 Гулиш Ромшr
ромшrович

Головний
енергетик

(.шен KoMicii)

Протокол
лъ 1_2204-19
вiд l4.07.2019

IББЕС,IIЕЕЗ V гр. ло i
вище 1000 В

Протокол
J,{b 1-1804-19
вiд l8.04.2019

Загаllьний курс
нпАоп 45.2-7,0z-1'z
нIIАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00_1 .71-1з
нIIАоп 0.00-1.80_18

Протокол
Ns 1-1204-19
ъiд|2.04,201,9

нАIБ A.01-001-2015

Наказом Ns 3/l-ОП вiд 04.1|,2019 р. затвердженi посадовi iнструкчii, а саrrле:

1. ,Щиректора
2. Заступника директора
3. Головного €lл/ргетиу'

'.',.',
тов IIвц KCEPBIT> ..r;{.*,f..':....,. к. в. нпд{о\ц



4. Начапьнйка виробничоiдiльницi
5. Начальника спецмонтажноiдiльницi
6. Iнженераз охорони прачi
7. Виконавця робiт

Наказом }lb 9-П вiд 22.06.2019 р. затвердхенi iнструкчii з охорони прачi по спецiальностях та
видtlх робiт, а сап,lе:

1. При наданнi першоiдолiкарськоiдопомоги.
2. Iнструкцiя про заходи пожежноi безпеки.
3. Iнструкцiя з загальних питань електробезпеки на пiдприемствi
4. Пiд час виконання робiт на висотi понад 1.3 метра
5. Пiд час виконання верхолазнихробiт
6, Пiд час виконання зварювальних робiт
7. Пiд час виконання робiт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах
В. Пiд час земляних робiт, що виконуються на глибинi понад 2 метри.
9. Пiд час експлуатацii балонiв iз стисненими та зрiдженими газами.
10. Пiд час зберiгання балонiв, iз стисненим, зрiдженим, газом
11. Пiд час виконання робiт в дiючих електроустановках напругою понад

1000 В та в зонах дii струму високоi частоти
12. Пiд час виконання робiт з обстеження, ремонту i чищення димарiв,

повiтропроводiв.
13. Пiд час виконання робiт з рr{ним електрифiкованим iHcTpyMeHToM.
14. Пiд час виконання вантажно-розвантах(увальних робiт.
15. Пiд час виконанhя робiт на риштуваннях i помостах.
16. Пiд час виконання робiт вогневих робiт.
17. Електромонтажника силових мереж.
18. Електромонтажника кабельних мереж.
19. Електромонтер з освiтлення та освiтлювальних мереж.
20. Електрик
21. Верхолаза.
22.Чистильщик димоходiв, лежакiв та топок
23. Покрiвельника
24. Електрозварника рrIного зварювання.
25. Монтажника залiзобетонних конструкцiй.
26, Монтажника будiвельного.
27. Слюсар зi складання металоконструкцiй

Наказом М 11-П вiд22.06.2019 р. затверджено перелiк робiт пiдвищеною небезпекою
Наказом М 12-П вiд 22.06.2019 р затверджено перелiк осiб вiдповiдальних за видачу наряду

допуску та перелiк робiт на якi потрiбно видавати наряд-допуск
Наказом Ns 2-П ъiд 22.06.2019 р. затверджено Програму проведення вступного iHcTpyKTФKy,

повторного iHcTpyKToIcy
Проiедення iнструrсталсЬ ik черговiсть, регла}rентуIоться веденЕям хсурнапiв:

вступного iнструктажу з ОП
первинного iнструктажу з ОП
повторного iHcTpyKTaxy з ОП

- при прийомi на робоry
- при прийомi на робоry
- перiодичнiсть 3-6 Mic.

позtшлЕlнового iнструктажу з ОП - згiдно до н€жЕву

цiльового iнструктажу з ОП - наряд-допуск, н€жаз або розпорядження

Протокол Jф 1 вiд 22.06.20119 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ KCEPBIT> пОвтОРНОi

перевiрки знань з безпечних прийомiв та методiв виконання робiт згiдно з прtlвил ДБН А.З.3-2-
2009, НПДОП 45.2-7.02-|2 ССБП. Охорона прачi i промислова безпека у будiвництвi Правил
охорони прачi пiд час виконанчробiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07) Правил охорони пРаЧi ПiЛ

час роботи з iнструментомlа,иfrистр2уи (НПАОП 0.00-1.71-13) Празил охорони праui пiд ЧаС

йl.{'
тов IIвц KCEPBIT> \ji;,.{....../..... к. в. нп{ко



експлуатацii вшrтажопiдiймальних KpmliB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання
(НПАОП 0.00-1.80-18)- 4 чол.

Протокол ]ф 2 вiд 10.07.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ (ПВЦ KCEPBIT> повторноi
перевiрки знань з безпечних прийомiв та методiв виконання робiт згiдно з прtlвил НIIАОП 0.00-
1.76-|5 Правила безпеки систем газопостачання, НIIАОП 0.00-1.59-87 Празила безпеки i
безпечноi експлуатаIIii посудин, що прtщюють пiд тиском НПАОП 0,00-1.81-18 Правила охорони
праui пiд час експлуатацii обладнаrrня, що працюе пiд тиском - 5 чол.

Протокол М 3 вiд 11.10.2019 р засiдання постiйно дiючоI KoMicii ТОВ кПВЩ KCEPBIT> повторноi
перевiрки знtlнь з безпечних прийомiв та методiв виконання робiт згiдно з прtlвил ДБН А.3.3-2-
2009, НПАОП 45,2-7.02-|2 ССБП. Охорона прачi i промислова безпека у булiвництвi Правил
охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KparriB, пiдiймаrrьних пристроiЪ i
вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) - б чол.

Протокол М 4 вiд |2.04.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ KCEPBIT> повторноi
перевiрки знtlнь з безпечних прийомiв та методiв виконання робiт згiдно з правил ДБН А.3.3-2-
2009, Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НIIАОП 0.00-1.71-
13), Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi НПАОП 0.00-1.15-07- 11 чол.

Протокол Ns 5 вiд 12.04.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ (CEPBIT) повторноi
перевiрки знань з безпе.пrих прийомiв та методiв викон€lння газонебезпечних робiт робiт та
експJryатацiТ балонiв, iз стисненим, зрiдженим, газом з прогрtlми спецiального навчання, правил
Правила охорони прачi пiд час зварювЕlння MeTarriB (НIIАОП 28.52-|.31-13), Правила безпеки i
безпечноi експJryатацii посудин, що працюють пiд тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) Правила
охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (НПАОП 0.00-1.81-18)
Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) - 8 чол.

Протокол М 2/6 ъiд 22.06.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ KCEPBIT>
повторноi перевiрки знань ПБЕЕС, ПЕЕЗ з присвоенням II, ПI, IV до та понqд 1000 В в якостi
електротехнi.пrого персонаIrу у робiтникiв Товариства - lб чол.

Протокол }ф 7 вiд 04.06.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ (ПВЦ KCEPBIT> повторноТ
перевiрки знtlнь з безпечних прийомiв та методiв виконшrня робiт згiдно з прtlвил ДБН А.3.3-2-
2009, НПАОП 45.2-7.02-1'2 ССБП. Охорона прачi i промислова безпека у булiвництвi Правил
охорони пршli пiд час роботи з iнстррлентом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) - 3 чол.

Протокол М 8 вiд 04.06.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ (CEPBIT) повторноТ
перевiрки знаЕь з безпечних прийомiв та методiв виконtlння робiт в колодязя<, rrryрфах,
траншеях, котловtlнах, земJIяних робiт, що виконуються на глибинi пон4д 2 метри згiдlо з

програпdи спецiапьного нЕlвчilнЕя, правил НПАОП 0.00-5.11-85 кТипова iнструкцiя по органiзаrlii
безпе.пrого проведення газонебезпечних робiт> - 9 чол.

Протокол JФ 10 вiд 09.08.2019 р засiдання постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЦ (CEPBIT)
повторноТ перевiрки знtlнь з безпечних прийомiв та методiв виконшrня робiт згiдrо з правил.ЩБН
А.З.З-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП. Охорона прачi i промислова безпека у булiвництвi
Правил охорони прачi пiд час роботи з iHcTppleHToM та пристроями (НIIАОП 0.00-1.71-13) -5

чол.

Протокол 2l08l|9-2 Р вiд 02.08.2019р засiдшrня постiйно дiючоi KoMicii ТОВ (ПВЦ <CEPBIT> з

перевiрки знilнь з питЕlнь охорони прачi повторноi перевiрки знilнь уплiння i навикiв безпечних
методiв та прийомiв виконання зварювальних робiт, згiдlо з процрtllч{аNrи спецiшlьного навчЕtнНЯ

по професiям та видап,r робiт згiдно Правил охорони прачi пiд час виконttння робiт на висотi
(НПДОП 0.00-1.15-07) Правил охорони праui пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристоями
(НПАОП 0.00-1 ,71-IЗ), Правил прачi пiд час зварювtlння мета-пiв> (НПАОП 28.52-1.З1-

13) - у електрозварника - 1

ТОВ IIВЦ (CEPBIT) в. нп_ц(о



Протокол }Ф 1l вiд 02.09.2019 р засiдшrня постiйно дiючоi KoMicii ТОВ кПВЩ KCEPBIT>
ПОВТОРноi перевiрки знtlнь з безпечних приЙомiв та методiв виконання робiт згiдlо з правил,ЩБН
А.З.З-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi
Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
Правил охорони працi пiд час експлуатацii вшlтажопiдiймальних KparriB, пiдiймальних пристроiв i
вiдповiдного обладrання (НПАОП 0.00-1.80-1S) - б чол.

ПРОтОкол Jф КВ-91/207 засiдання атестацiйноi KoMicii з перевiрки знань, yMiHb та навичок, згiдно
НПАОП 0.00-1 .16-96, СНиП 3.05.04-85, СНиП III -18-75, СНиП З.OЗ.01-87, Правил атестацii
зварювilJIьника, з доIryском до рr{ного Р,ЩЗ, зовнiшнiх мереж та споруд водопостачання та
канаrriзацii, несучих та огороджуюtIих конструкчii, металевих конструкцiй, систем
гtвопостачання, трубопроводiв середнього тиску за гIастю експерта Украiнського атестацiйного
KoMl вальникiв - 1 чол. (посвiдчення Jф KB-9|l207 вiд l1.07.2018

iнструкцiй про проведення навчання та iHcTpyKTtDKy з IIитань охорони працi

Експлуатацiйна докрлентацiя в кЕlявностi. На обладнання та пристроi, якi використtlються при
проведеннi робiт пiдвищеноi небезпеки i знаходиться у власностi Товариства е паспорти та
iнструкцiТ з експлуатацii заводiв виробникiв.

експтryатацiйноТ документацii
.Щодатком затверджено перелiк (найменуваrrня) спецодяry, спецвзуття iнших ЗIЗ з BcTarroвлeнtr IM
СТРОКУ експJryатацii у вiдповiдностi до професiй та пос4д, оформлено особистi картки видачi ЗIЗ
ПРачiвникашr пiдприемства. Видача ЗIЗ рееструеться в журнчlлi видачi, повернення спецодягу та
iнших ЗIЗ.

З7 шт, жилети сигншlьнi 50 цт, захиснi окуляри 14 шт, вимiрювач швидкостi гtвових
потокiв -2 од., лiхтарi, запобiжнi пояси, пояснi карабiни та стрЕlхувальнi мотузки, драбини,
противогаз ПШ - 2 од, газоаналiзатор Testo 350 (.шнна заводська повiрка 02.0з.19
придбаrrий ТОВ KCeTpiKc>), маска зварювальника Есо Аrс II 90 Х l l0 - 2 одн., тримач
еЛеКтрода 300А Fоrtе Н-1038 - 1 од., в наявностi паспорти та iнструкцii з експлуатацii на
пояси лямковi комбiновшli ПЛК2 - 8 од., строп кшrатrrий 1СКР2 - 8 од карабiн - 12 од.
(чинна заводська повiрка придбанi в ТОВ кПромСИЗ) 18.07.2019 р.) ,Щекларацiя на
вiдповiднiсть засобу iндивiдуального захисту вимогtlм Технiчного реглап{енту засобiв
iндивiдуапьного з:lхисту UA, TR, 006.D.03101-13 вiд 24 rрумя 2018 року. Перелiк засобiв
iндивiдуального захисту при верхолtr}них роботаr, робота,х на висотi, земJIяних роботах що
виконуються на глибинi понад 2 метри, зварювzrльних роботах затверджений директором
нЕжtLзом }lb 16-ОП вiд 03.09.2019 р.

засобЬ iндлвiдуального захисту
Наказом ]ф 11 вiд 04.11.2019 р. затверджено перелiк нормативно-прtlвових aKTiB якi дiють в

о
J\b

пlп НОРМАТИВНО_ПРАВОВИЙ АКТ

1 Зшсон Украiни кПро apxiTeKTypHy дiяльнiсть>
2. Закон УкраiЪи кПоо лiцензування видiв господаDськоi дiяльностi>
J. закон Украjни кпро реryJIюваIIня мiстобудiвноi дiяльностi>
4. зшсон Украrни кпро охорону прщi)
5. Кодекс заrсонiв про працю
6. ДБН А.3. 1 -5 :20 1 б Органiзацiя будiвельного виробництва
1. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi
8. Постанова кМУ вiд 30.03.2016 J$256 кДеякi питання лiцензчвшrня будiвництва об'ектiв.

шо за класом наслiдкiв (вiдповiда.тrьностi) наrrежать до об'ектiв iз середнiми та значними
наслiдгули>

9. Постанова КМУ вiд 05.12.2007 Jф 1396 кПро лiцензування господарськоi дiяльностi.
пов'язаноi iз створенняпц об'eKTiB архiтектури>>

10. Постаrrова КМУ вiд 26.10.2011 J\Ъl107 <Порялок видачi дозволiв на виконtlння робiт
пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, мехшriзмiв,

устаткування пiдвищрнФнебез 4>> в редакцii вiд 7 лютого 2018 р. JФ 48

ТОВ IIВЦ (CEPBIT)
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11 ПОСтанОва КМУ Йд 01.08.1992 Ns 442 кПро порядок проведення атестацii робочих мiсць
за умоваrrли працi> зi змiнапли вiд 05.10.2016 р. Jф 741

|2. ПОстанова КМУ вiд 30.10.2011 N 1232 кПорядок проведення розслiдуваrrня та ведення
облiку нещасних вип4дкiв, професiйних заrворювань i аварiй на виробництвi> зi
змiнами редакцiя вiд 16.05.2017

l3. НПАОП 45.2-7.03-17 MiHiMmlbHi вимоги з охорони працi на тимчасових або мобiльних
будiвельних майданчика

14, НАПБ А.01-001-201 жежноi безпеки в Украhi
15. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони працi пiд час виконанЕя робiт на висотi
16. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTppleHToM та

присттроями
|7. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова iнструкцiя по органiзшдii безпечного проведенЕя

газонебезпечних робiт
l8. НIIАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони прачi пiд час експлуатацii ваrrтажопiдiймальних

KpaTriB, пiдiймапьних пристроiв i вiдповiдного обладнання
19. НIIАоП 28.52-I.31-13 Правила охорони працi пiд час зварюванЕя MeTarriB
20. НПАОП 0.00-1 .59-87 Правила безпеки i безпечноi експлуатацii посудин, що працюють

пй тиском
2I. НIIАОП 0.00-1.81-18 Правила охороЕи пршli пiд час експлуатшIii облqднанЕя, що прilIюе

пiд тиском
22. НIIдоП 0.00-1.75-15 Правил охорони праIIi пiд час ваIIтакно-розваIIтalкувальних робiт
2з. НПАОП 0.00-1 .'16-1,5 Правила безпеки систем гщопостачання
24. НПАОП 0.00-4.12.05 Типове положення про порядок проведенЕя навчшrня i перевiрки

знань з питЕlнь охорони працi
25. НПАОП 40.1-1 .2|-98 Празил безпечноi експлуатаrдii електроустЕшовок споживачiв

пБЕЕс
26. НIIдоП 40. 1 - 1 .07-0 1 Празила експJryаftlIIii електрозЕlхисних засобiв ПЕЕЗ
27. Постшrови Кабiнеry MiHicTpiB Украrни з питань охорони праIIi
28. Постанова КМУ вiд 5 червня 2013 р. Ns 440 декларацiТ вiдповiдностi матерiально-

технiчноi бази пожежноi безпеки
29. Попоження про сrrужбу охорони прщi
30. Положення про систему упразлiння охороною пршri
31 Положенrrя про порядок проведенЕя нtlвчtшня з питань охорони
з2. Попоження про порядок виконанЕя робiт iз пiдвищеною небезпокою
JJ. Положення про дiяльнiсть уповновФкених найманими пршriвниГули осiб з питань

охорони працi
з4. Положення про органiзаrдiю проведенЕя медиtIних оглядiв
з5. Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецодягом ЗIЗ
з6, Колективний договiр (угода)
з7. Правила пожежноi безпеки в YKpahi (НАПБ А.01-001-2015)

Нормативно-правова та матерiальпо-технiчна база, навчаJIьно-методпчного забезпечення
вiдповiдае вимогам закоподавства: обладнаний кабiнет iнженера з охорони працi, в наявностi
агiтаIliйна докуп(ентацiя та матерiалrи, прогрzl},{и нtlвччlння, робочi мiсця для працiвникiв, що
проходять навчання та перевiрку знЕlнь, навчальнi вiдеофirьми, тести, тощо.

пйпис)

06 грудttя 2019 р.

Дешrарацiя зареестрована у жypHalri
терrгорiа-тlьному органi .Щержпрацi
}lb ззор -/9-з2

iчноi бази

к. в. нIцко
(iнiцiа.пи та прiзвище)

облiку суб'екгiв господарювання
/l. /2 20 /9

у
р.
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Прш,tiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемещ cBoiM пiдгшlсом надае зю.ry на обробку персональнID( данIо( з метою
ЗабеЗПеченrrя виконання вимог Порядlсу вrцачi дозволiв на виконання робiт пi,щищеноi небезпеки та на
екСrшryатацiю (застосуванlrя) матпlтt, механiзмiв, устажовання пilЕищеноi небезпеки.
2. РееСТРаЧilfuий номер облiковоi картки платника податкЬ не запнача€ться фiзичнши особами, якi через
СВОi РеЛiГiftli переконанlrя вiдцлокплоться вiд його rrрийlrяття та повiдомlтlи про це вiдповiдному органу, державноi податковоi сlryжби i мають вiдмiтку в паспортi.
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