ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Місцезнаходження юридичної особи : 65009, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район,
провулок Світлий, буд. 7, кв. 90
М ісце її держ авної реєстрації: Виконавчий комітет Одеської міської ради
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 36154047
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
41.10 - Організація будівництва будівель;
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.11 - Будівництво доріг і автострад;
42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену;
42.13 - Будівництво мостів і тунелів;
42.21 - Будівництво трубопроводів;
42.22 - Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
42.91 - Будівництво водних споруд;
42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і. у.;
43.11 - Знесення;
43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.13 - Розвідувальне буріння;
43.21- Електромонтажні роботи;
43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи;
43.32 - Установлення столярних виробів;
43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами
та санітарно-технічним обладнанням;
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах;
74.10 - Спеціалізована діяльність із дизайну;
Прізвище, ім 'я та по батькові керівника:
Директор - Глазков Михайло Юрійович
Номер телефону, телефаксу. адреса електронної пошти:
тел. 097-799-37-77, е та іі: тапааетеп Ш п @ ап аі1.сот

В ІН Н И Ц Ь К А М ІС Ь К А РАДА
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”
адміністратор
С иню ш ко Андрій Іван ович

М ісце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки :
22100, Вінницька область, місто Козятин, вул. Довженка, 33
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від
16.08.2002 року на ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» страхування не проводиться тому, що не є
об'єктом підвищеної небезпеки.
іХ ІД .
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Я, Глазков Михайло Юрійович — директор ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 8 чоловік з них 5 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки.
Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно- технічне приміщення (Договір
оренди нерухомого майна № ОР 04/05-16 від 04.05.2016 р.).
>
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільнииь, структурних підрозділів):
ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» складається з наступних виробничих дільниць:
- Будівельно-монтажна дільниця;
Інші відом ост і:
Прізвище. ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки:
На ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» наказом № 2 від 02.02.2016 р. по підприємству призначені:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ
«МЕНЕДЖМЕНТ» - директор Глазков Михайло Юрійович;
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних
підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку
керівних рішень та контроль за їх реалізацією — виконавчий директор Вельгус
Володимир Андрійович (IV група допуску з електробезпеки);
- Відповідальний за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт по ТОВ
«Менеджмент» - виконавець робіт Сас Віталій Васильович;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці будівельно-монтажної дільниці
підприємства — виконавець робіт Сас Віталій Васильович;
- Відповідальний за організацію і безпечне виконання робіт на висоті - виконавець
робіт Сас Віталій Васильович.
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Наявність служби охорони праці:
На ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» наказом № 3 від 02.02. 2116
року створена служба охорони праці, затверджено положення про службу охорони праці та
затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві.
Інформації про інструкції:
На ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» розроблені, затверджені та введенні
в дію наказом № 4 від 02.02.2016 року інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт:
1. Інструкція з охорони праці № 1 для монтажника з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
2. Інструкція з охорони праці № 2 для бетоняра;
3. Інструкція з охорони праці № 3 для стропальника;
4. Інструкція з охорони праці № 4 під час виконання робіт на висоті;
5. Інструкція з охорони праці № 5 при експлуатації ручного електрифікованого
інструменту;
6. Інструкція з охорони праці № 6 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;
7. Інструкція з охорони праці № 7 при роботі з ручним пневматичним інструментом;
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8. Інструкція з охорони праці № 8 при нанесенні антикорозійного та захисного покриття.
Інформації про проведення навчання з питань охоуони праці керівників:
Керівництво підприємства пройшло навчання та перевірку знань в «Вінницькому
навчально-курсовому комбінаті ЖКГ» протокол № 31-ОП від 07.12.2015 р., та мають
посвідчення про перевірку знань з Законодавства України з охорони праці, НПАОП 45.27.02-12 «ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (III група
допуску з електробезпеки), НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів», надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при
нещасних випадках, пожежної безпеки та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Відповідальні керівники робіт пройшли навчання та перевірку знань в ПП «Учбовокурсовий комбінат Гайзель» протокол № 230 від 06.19.2016 р., та мають посвідчення про
перевірку знань з Законодавства України з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБН А.3.22-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (III група допуску з електробезпеки),
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»,
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, пожежної
безпеки та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
№
п\п

Прізвище та ім 'я
по батькові

Посада

№, дата посвідчення
навчання з охорони
праці

Місце проведення
навчання

1.

Глазков М.Ю.

Директор

№ 31-О П /26
від 07.12.2015 р.

«Вінницький НВК ЖКГ»

2.

Вельгус В.А.

Виконавчий
директор

№ 31-О П /27
від 07.12.2015 р.

«Вінницький НВК ЖКГ»

3.

Сас В.В.

Виконавець
робіт

№ 230/6
від 08.09.2016 р.

ПП «УКК-ГАЙЗЕЛБ»

4.

Огневий А.О.

Бригадир

№ 230/7
від 08.09.2016 р.

ПП «УКК-ГАЙЗЕЛБ»

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників:
На ТОВ « МЕНЕДЖМЕНТ» наказом № 5 від 02.02.2016 року створена постійно діюча
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці в «Вінницькому навчально-курсовому комбінаті
ЖКГ» протокол № 31-ОП від 07.12.2015 р. та у відповідності до «Типового положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» розроблено
Положення підприємства про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а також
сформовано План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві під час прийняття на роботу, на робочих місцях
та періодично
проводяться інструктажі з питань охорони праці із реєстрацією у спеціальних Журналах
інструктажів з питань охорони праці.
Працівники підприємства пройшли щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони
праці:
протокол № 1 від 25.05.2017 р. допуск до виконання робіт на висоті з використанням
інструменту та пристроїв, II група допуску з електробезпеки (до 1000 В).
У всіх працівників в наявності посвідчення про право виконання робіт з підвищеною
небезпекою із відміткою про проходження навчання та перевірки знань з питань охорони
праці та в наявності посвідчення про навчання з електробезпеки (із групами допуску у

відповідності до НПАОП 40.1-І.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»),
У відповідності до протоколу про перевірку знань з питань охорони праці № 1 від
25.05.2017 р. до виконання робіт на висоті із використанням інструменту та пристроїв і
виконання монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій допущено - 5 осіб.
Експлуатаційна документація: На ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» є в наявності паспорта заводів
виробників та експлуатаційна документація на усе обладнання, інструменти та пристрої, які
знаходять на балансі підприємства і використовуються працівниками під час виконання
будівельно-монтажних робіт на висоті. Все обладнання, інструменти та пристрої знаходяться
в справному стані і проходять періодичні огляди, випробування та
перевірки
спеціалізованою акредитованою електровимірювальною лабораторією, що підтверджено
Протоколами перевірок № 12,15, від 03.02.2017 р.
Перелік експлуатаційної документації:
- Паспорт риштування фасадні Ваишапп;
- Паспорт фарбопульт пневматичний 8ііЬ1;
- Керівництво з експлуатації дриль ударна Мазаііа МР 14-4;
- Керівництво з експлуатації болгарка Макіїа;
- Паспорт дриль електрична С\УБ 20-230Н;
- Паспорт бетонозмішувач Кентавр К -140;
- Керівництво з експлуатації перфоратор Макіїа;
- Паспорт електромолоток ВозсЬ;
- Паспорт повітродувка ЗііЬІ.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» у відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту» забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту. У відповідності до галузевих норм НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», працівники забезпеченні
наступними засобами індивідуального захисту:
1. Костюм брезентовий - 8 шт.;
2. Чоботи гумові - 8 пар;
3. Черевики шкіряні - 8 пар;
4. Рукавиці комбіновані - 20 пар;
5. К а с к а -8 шт.;
6. Запобіжний безлямковий пояс - 8 шт.;
7. Рукавиці антивібраційні - 4 пар;
8. Навушники протишумові - 8 шт.;
9. Окуляри захисні - 20 шт.;
10. Маска захисна - 8 шт.
11. Плащ з водозахисним просоченням - 10 шт.
12. Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці - 8 шт.;
13. Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці - 8 шт.
14. Напівчоботи утеплені - 8 пар;
15. Респіратор "Лепесток" - 10 шт.;
16. Респіратор РУ - 10 шт.
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
на ТОВ «Менеджмент» є затверджені програми інструктажів з питань охорони праці,
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 2 від 02.02.2016 р.
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затверджено та введено у дію Положення підприємства про навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, підприємство забезпечене нормативно правові акти з охорони праці:
Закон України «Про охорону праці»
Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

ДСТУ 3273-95

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2293-99

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на
яких забороняється застосування праці неповнолітніх

НПАОП 0.03-3.29-94

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у
будівельному виробництві

НПАОП 45.2-3.01-04

Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів НПАОП 0.00-6.03-93
про охорону праці, що діють на підприємстві
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98

ДБН А .3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві

НПАОП 45.2-7.02-12

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском

НПАОП 0.00-1.59-87

Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги
безпеки.

НПАОП 63.11-7.04-84

Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань

ДСН 239-96

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами
електромагнітних полів

ДСанПіН 3.3.6-0962002

Костюмьі мужские для защитьі от повьішенньїх температур.
Технические условия.

ГОСТ 12.4.045-87

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації
об'єктів підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-3.08-02

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03-8.08-93

Положення про порядок трудового і професійного навчання
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-4.24-03

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.30-01
5

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці
металів

НПАОП 0.00-1.42-83

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 60.2-1.28-97

Про видачу мила на підприємствах

НПАОП 0.00-3.06-22

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових НПАОП 0.00-4.36-87
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими
умовами праці
Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки.

НПАОП 63.11-7.02-87

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.042-99

Сигналізація знакова для управління процесами переміщення вантажів
кранами

НАОП 6.1.00-2.07-83

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт НПАОП 0.00-5.06-94
І
з переміщення вантажів кранами
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00-5.04-95

Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 0.00-4.09-07

І

На ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» матеріально-технічна база для виконання вказаного виду
робіт.
ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ» має Ліцензію на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і
V категорії складності, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
25.02.2016 р. (наказ про видачу ліцензії № 5-Л від 08.02.2016 р.) Строк дії ліцензії з
~поО]§.02.201^ р. Реєстраційний запис 2013024889.
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