
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна і-
Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛ БУД - 2020» , 58000 Чернівецька 
область ., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, будинок194 а, офіс 234 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Директор : Павлюк Олександр Миколайович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

Код ЄДРПОУ: 43373313 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

+380 978000700 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім 'я та по батькові, ким і коли виданий, 

Ьи(і-2020@икг.пе1 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

номер телефону, адреса електронної пошти; " 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

За місцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання Територія України згідно договорів виконання робіт 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі 
добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

Товариство з додатковоб відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРДІАН» 
(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу. 

Страховий поліс ВТО-1-22-5451-ЧВ-0502 дійсний від 28.10.2022 до 27.10.2023р 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, Павлюк Олександр Миколайович 
(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: 

1. Обладнання, яке працює під тиском, яке зазначене: 
1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому 



постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (офіційний 
вісник України, 2019 р., №9, ст. 325); 

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 
1025 ( Офіційний вісник України, 2017 р., №4, ст. 130)., а саме : балони - кисневі, 
пропан-бутанові, вуглекислотні, аргонові. 

2. Вантажопідіймальні крани і машини, підйомники для підіймання працівників, 
колиски приводні для підіймання працівників, а саме: Кран автомобільний ККА2 
250-аренда, Кран автомобільний КРАЗ 255В - аренда, кран переносний УАТО 10370. 

3. Усі типи машин та устатковання, ш,о наведені у пунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного 
регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.01.2013 р. №62 (Офіційний вісник України, 2013 р., №9, ст.344), що не 
зазначені у групі А, а саме: дрилі, кутова шліфувальна машина, перфоратори, ручна 
циркулярна пила, вібратор глибинний, віброплита, бетонозмішувач, агрегати 
фарбувальні з пневматичним розпилюванням, компресор пересувний, верстат кругло 
пиляльний, відбійний молоток, вібратор поверхневий, пила дискова ручна, фени 
будівельні, компресор АШРКЕ88 ВМ200/300,шсос гідравлічний ручний НГР-7020. 

4. Великотонажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений 
підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. №8 (Офіційний вісник 
України, 2010 р., № 1, ст.26), а саме: грейдер ДЗ-122 - аренда, трактор колісний Т-
150К - аренда. 

5. Інші машини, механізми, устатковання, ш;о не увійшли до групи А та до яких 
виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування 
та/або експертного обстеження (технічне діагностування), а саме: зварювальний 
інвертор АКС-180, апарат для газового зварювання і різання Тезіа \\̂ е1с1 
МЮ/МАО/ММА 287, зварювальний апарат «Патон», Фен для зварювання 
поліетиленових листів, апарат для стикового зварювання поліетиленових труб, 
обладнання для зварювання ПВХ мембран, тентів Коо/тазіег У-2. 

6. Робота в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах., 
7. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій. 
8. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 
9. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та 

зміцнення їх аварійних частин. 
10. Роботи в охоронних зонах діючих трубопроводів та ліній електропередачі. 
11. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
12. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, 

полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). 
13. Верхолазні роботи. 
14. Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 

застосуванням відкритого полум'я. 
15. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 
16. Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, 

перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної неЬезпеки, тип а&о марка (за наявності), 

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 



Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит охорони 
праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих 
факторів: 

Наказ від 03.10.2022року 15 Про проведення аудиту дотримання вимог законодавства про 
охорону праці. 

(номер наказу про проведення аудиту, ~ 

Висновок від 10.10.2022року №1 за результатами проведеного аудиту дотримання 
законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт. 

номер та дата висновку за результатами проведеного^удиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час 

виконання заявлених робіт/експлуатації з ^ в л р н и х машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

«27» жовтня 2022 року 

Декларація зареєстра 

Дата « ^ ^ » / / 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки платника по] 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це відпс 

О.М.Павлюк 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

іальному органі Держпраці. 

^ и особами, які через свої релігійні переконання 
і мають відмітку у паспорті. 


