ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування
БУДСЕРВІС»

юридичної особи:

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

«ПРОЕКТ-

Місцезнаходження юридичної особи : 01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал/Івана Франка, буд. 11/1
Місце її держ авної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 37508800
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Прізвище. ім'я та по батькові керівника: Адонін Віктор Юрійович
Номер телефону, телефаксу. адреса електронної пошти: тел.: (044) 277-23-83, (044) 277-23-84
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Роботи будуть виконуватися згідно
договорів з замовниками, а саме: м. Вінниця та Вінницька область.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди:
Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру перед третіми особами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1788, на ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС» страхування не
проводиться.
Я, Адонін Віктор Юрійович, генеральний директор ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС», 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:
1. 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.
На підприємстві працює 85 чоловік, в т.ч. 57 виконує роботи підвищеної небезпеки (із них
на яких існує ризик виникнення травм заявлених по Декларації - 4 робочих місць (працівників,
виконуючих роботи - 9 чол.), а саме:
- головний механік (відповідальний за організацію робіт з монтажу та налагодження баштового
крану) - 1 робоче місце (1 чол.);
- монтажник будівельних машин та механізмів - 1 робоче місце (4 чол.);
- електромеханік з підіймальних установок - 1 робоче місце (2 чол.);
- машиніст крана (кранівник) - 1 робоче місце (2 чол.).
Кількість будівель - 1
Наявність служби охорони праці: В ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС» наказом генерального
директора № 1/2/ОП від 11.02.2016 року призначено начальника служби охорони праці
Еречаника Віктора Петровича, затверджено та введено в дію положення про службу охорони
праці на підприємстві.
Інформації про інструкції: На ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС» розроблені, затверджені та введені в
дію інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт________________________________
1. Інструкція з охорони праці № 2 - загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної
_______ безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт
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2.
3.
4.

Інструкція з охорони праці № 4 - по електробезпеці для всіх працюючих на
будівельних майданчиках
Інструкція з охорони праці № 5 - з надання першої медичної допомоги
Інструкція з охорони праці № 17 - для працівників, які виконують роботи з робочої
платформи підйомників (гідропідйомника, телескопічних вишок)

5.

Інструкція з охорони праці № 26 - для стропальника (зачіплювача)

6.
7.

Інструкція з охорони праці № 50 про порядок огляду
вантажозахоплюючих пристроїв і тари
Інструкція з охорони праці № 51 з ОП -п ід час виконання робіт на висоті

8.

Інструкція з охорони праці № 52 - під час виконання робіт із застосуванням драбин

9.

Інструкція з охорони праці № 53 - під час виконання робіт із застосуванням засобів
підмощування

змінних

10. Інструкція з охорони праці № 54 - при монтажі (демонтажі) будівельних риштувань
11. Інструкція з охорони праці № 55 з ОП - при експлуатації самопідіймальних колисок
12. Інструкція з охорони праці № 57 - при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт
13. Інструкція з охорони праці № 60 з ОП - при експлуатації електрифікованого
інструменту
14. Інструкція з охорони праці № 69 - під час ручного переміщення вантажів
15. Інструкція з охорони праці № 70 - при виконанні робіт в осінньо-зимовий період
16. Інструкція-програма № 83 - для проведення первинних протипожежних інструктажів
працівників підприємства
17. Інструкція № 84 про заходи пожежної безпеки в санітарно-побутових приміщеннях
на будівельному майданчику
Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На підприємстві створена і діє служба з охорони праці, яку очолює начальник служби
охорони праці Гречаник Віктор Петрович, призначений наказом № 1/2/ОП від 11.02.2016 року
(посвідчення № ОШ ОІ-17-1 від 22.03.2017 року видане в ДП «Головний навчально-методичний
центр Держпраці», посвідчення № 24-17-2017 від 26.01.2017 року видане в Навчальновиробничому центрі «Професійна безпека»).
Генеральний директор Адонін Віктор Ю рійович (посвідчення № 24-17-2017 від 26.01.2017
видане в Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»), відповідальні працівники
періодично проходять навчання та перевірку знань (1 раз на 3 роки) діючого законодавства про
охорону праці, промсанітарії, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці, першої медичної
допомоги, галузевих норм та правил, та по результатам іспитів отримали відповідні посвідчення
у спеціалізованих навчальних закладах (ДП «Головний навчально-методичний центр
Держпраці», Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»).
В товаристві згідно наказу генерального директора укладено договір з Навчальновиробничим центром «Професійна безпека» щодо навчання робітників. З усіма працівниками, які
приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади,
з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь безпосередньо
участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводять вступний
інструктаж згідно затвердженій на підприємстві програми вступного інструктажу. Про всі
інструктажі робляться записи до журналу проведення вступних інструктажів.
Наказами генерального директора ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС» затверджено Положення
про систему управління охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими

засобами індивідуального захисту», «Положення про порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій».
В товаристві організована система безперервного навчання з питань охорони праці,
працівників підприємства, згідно з «Типовим положенням про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП-О.ОО-4.12-05), а також у відповідності з
типовим розроблено «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань
працівників ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС». На підприємстві розроблені та затверджені посадові
інструкції та інструкції з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам
НПАОП 0.00-4.15-98. При прийомі на роботу робітники підприємства, які зайняті на роботах
підвищеної небезпеки, проходять обов'язково медичний огляд, згідно Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони
здоров'я України 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня
2007 р. за № 846/14113 та розробленим на підприємстві «Положенням про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних категорій».
Наказом генерального директора від 04.09.2017 року № 19/1/ОП призначено Максимчука
Олексія Васильовича, (посвідчення № 24-16-2017 від 26.01.2017 року видане в Навчальновиробничому центрі «Професійна безпека»), головного механіка, відповідальним за безпечне
проведення робіт на висоті.
Наказом генерального директора від 28.08.2017 року № 3/12/ОП призначено Воспякова
Віктора М ихайловича (посвідчення № 143-06-2017 від 23.08.2017 року видане в Навчальновиробничому центрі «Професійна безпека»), технічного директора, відповідальним за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Наказом генерального директора від 27.10.2016 року № 2/14/ОП призначено
відповідальних осіб за видачу наряд-допусків: технічного директора Воспякова Віктора
Михайловича та головного механіка Максимчука Олексія Васильовича.
Держпраці у Київський області з перевірки знання і уміння безпечного виконання
верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів
Працівники, що виконують роботи на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників, пройшли навчання на допуск до безпечного
виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів, а саме:
- Власенко Сергій Миколайович (посвідчення № 430/1-5-2017 від 23.08.2017 року видане в
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»);
- Гулько Василь Петрович (посвідчення № 430/1-4-2017 від 23.08.2017 року видане в
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»);
- Бортнік Леонід Кирилович (посвідчення № 430/1-6-2017 від 23.08.2017 року видане в
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»);
- Нечай Володимир Іванович (посвідчення № 430/1-7-2017 від 23.08.2017 року видане в
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека»).
На підприємстві ведуться журнали:
- реєстрації вступного інструктажу,
- інструктажів на робочому місці
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки
- обліку та видачі 313
Робітникам, які будуть виконувати будівельно-монтажні роботи, у тому числі підвищеної
небезпеки, закуплено засоби індивідуального захисту, спецодяг та спецвзуття згідно з вимогами
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», а також миючі та
знешкоджувальні засоби згідно з нормами законодавства. Порядок видачі, зберігання і
користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими

засобами індивідуального захисту». Облік видачі спецодягу та спецвзуття проводиться за
індивідуальними картками.
Під час експлуатації запобіжним поясам та приладдям до них періодично, один раз на 6
місяців, проводиться випробування щодо відповідності нормативним документам.
Спеціалізованою організацією, яка має дозвіл Держпраці (територіального органу)
проводяться заміри опорів ізоляції, заземлюючих пристроїв, петлі «фаза-нуль» та перехідних
контактів в терміни, передбачені нормативними документами.
Ноумативно-пуавової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
ТОВ «ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС» має наступні нормативно правові акти з охорони праці:
Закон України «Про охорону праці».
Постанова
Кабінету «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
Міністрів
України
від небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
26.10.2011 року №1107
«Порядок опрацювання та затвердження
власником
НПАОП 0.00-6.03-93
нормативних актів про охорону праці;, що діють на
НПАОП 0.00-1.15-07
НПАОП 0.00-4.12-04
НПАОП 0.00-4.15-98
НПАОП 0.00-4.21-04
НПАОП 0.00-4.01-08

підприємстві».
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
«Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
«Типове положення про службу охорони праці».
«Положення
про
порядок забезпечення
працівників
спецодягом,
спецвзуттям
та
іншими
засобами
індивідуального захисту».

Наказ МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних к ^его р ій » (із змінами)

В.Ю.Адонін
(ініціали та прізвищ е)

реєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
У
2017 р. №
оба-підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

