Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності м атеріальн о-техн ічн ої бази роботодавця вим огам закон одавства з питань
охорони праці та пром ислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛБ-МОНТАЖ»;
Місцезнаходження юридичної особи: 19500, Черкаська область, Городищенський район,
м. Городище, вул. Заслонова, буд.2;
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 39994569;
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Прізвище, ім'я та по батькові директора: Касьянов Володимир Леонідович,
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:_тел. (044) 200-16-97, 067-504-83-56.
тел./факс (044) 200-16-97, Е-шаіІ: у1Ь2015@,икг.пе1,
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Вінницька область, м. Ладижин, вул.
Хлібозаводська, 14.
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місце її держ авної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності
згідно з КВЕД, прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце прож ивання, номер облікової картки платника податків (не зазначається ф ізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляю ться від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 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
«ВЛБ-МОНТАЖ» страхування не проводиться тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, директор ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ» Касьянов Володимир Леонідович, цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки (найменування виду
робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу):
роботи з монтажу основного технологічного обладнання компанії “Мауііес” цеху технічних
фабрикатів №2 ІІ-ої черги будівництва Комплексу по переробці курчат-бройлерів ВП
“Птахофабрика “Вінницький бройлер” ПАТ “МХП” в м. Ладижин Вінницької області, що
виконуються 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.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 11 працівників, з них 5 (монтажники: Ляненко О.В., Терелюк М.Ф.,
Шимчик С.М., Тимошенко Т.М., Катющенко Ю.А.) виконують роботи 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.
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Наказом від 22.03.2017 р. № 1/2017-ОП створена служба охорони праці (Касьянов В.Л., Іванова
С.Г., Жук В.С.) та призначено відповідального з питань охорони праці на підприємстві (Іванова
С .Г .); '
- Наказом від 22.03.2017 р. № 2/2017-ОП призначена особа відповідальна за контроль та стан
засобів захисту та їх облік (Янюк О.Л.);
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- Наказом від 01.11.2017 р. №4/2017-011 призначена особа відповідальна відповідальна за
електрогосподарство на ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ» (Касьянов В.Л.);
- Наказом від 15.11.2017 р. №5/2017-С)П затверджено перелік працівників, які допущені до
самостійної роботи на висоті (Ляненко О.В., Терелюк М.Ф., Шимчик С.М., Тимошенко Т.М.,
Катющенко Ю.А.);
- Наказом від 15.11.2017 р. №6/2017-ОП затверджено перелік працівників, які виконують роботи
на висоті (Ляненко О.В., Терелюк М.Ф., Шимчик С.М., Тимошенко Т.М., Катющенко Ю.А.);
- Наказом від 11.04.2016 р. № 1/2016-ОП затверджено інструкції з охорони праці по професіям та
видам робіт, у тому числі інструкція з охорони праці №8 при виконанні робіт на висоті, з
риштувань і помостів, з приставних сходів.
- Наказом від 01.11.2017 р. № 3/2017-ОП призначена особа відповідальна за безпечне виконання
будівельно-монтажних робіт, дотримання правил охорони праці, навколишнього природного
середовища, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки підприємства та виробничої санітарії при
виконанні робіт на об'єкті ВП "Птахофабрика "Вінницький бройлер" ПАТ "МХП" за адресою: м.
Ладижин, Вінницької області, вул. Хлібозаводська, 14.
посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці
(вказується найменування навчального закладу, номер і дата видачі посвідчення про проходження
навчання і перевірку знань або номер та дата протоколу перевірки знань):
- Протокол №17-15 від 29.09.2015 р. перевірки знань у посадових осіб і спеціалістів (директор
Касьянов В.Л., головний інженер Жук В.С.), що пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий
центр «Будмашоснова» з наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони
праці:законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
організація оперативної работи з охорони праці; Правил поведінки у разі виникнення аварійних
(нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1-21-98); “Правила пожежної безпеки в
Україні” (НПАОП А.01-001-2015), Закон України з охорони праці; Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009;
Організація будівельного виробництва ДБН А .3.1-5-2009; Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). Посвідчення №17-15-1 від 29.09.2015 р., посвідчення №17-15-2
від 29.09.2015 р.
- Протокол №64-16 від 14.03.2016 р. перевірки знань у посадових осіб і спеціалістів (інженер з
охорони праці Іванова С.Г.), що пройшла навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр
«Будмашоснова» з наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони
праці:законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
організація оперативної работи з охорони праці; Правил поведінки у разі виникнення аварійних
(нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1-21-98); “Правила пожежної безпеки в
Україні” (НПАОП А.01-001-2015), Закон України з охорони праці; Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009;
Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-2009; Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП
0.00-1.62-12), Посвідчення №64-16-6 від 14.03.2016 р.
Протокол №65-16 від 14.03.2016 р. перевірки знань у посадових осіб і спеціалістів (інженер з
охорони праці Іванова С.Г.), що пройшла навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр
«Будмашоснова» з наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Міненерговугілля України від 13.02.2012 р. за №91, та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 р. за №350/20663 (нова редакція,2012 р.);
Правила улаштування електроустановок, Посвідчення №65-16-5 від 14.03.2016 р.
- Протокол №16-17 від 19.01.2017 р. перевірки знань у посадових осіб і спеціалістів (директор
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Касьянов В.Л.), що пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» з
наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджених наказом Міненерговугілля України від 13.02.2012 р. за №91, та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 02.03.2012 р. за №350/20663 (нова редакція,2012 р.); Правила
улаштування електроустановок, Посвідчення №16-17-6 від 19.01.2017 р.
працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці
(вказується найменування навчального закладу, номер і дата видачі посвідчення про проходження
навчання і перевірку знань або номер та дата протоколу перевірки знань):
- Проведено перевірку знань працівників, що працюють на висоті: Протокол №134 від 02.11.2017 р.
перевірки знань з безпечних методів і прийомів виконання робіт на висоті (в тому числі з
риштувань, площадок, драбин) згідно Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (в
тому числі з риштувань, площадок, драбин) згідно “Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у працівників ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ» (монтажники: Ляненко
О.В., Терелюк М.Ф., Ш имчик С.М., Тимошенко Т.М., Катющенко Ю.А.), посвідчення №134-17-8
від 02.11.2017 р., посвідчення №134-17-9 від 02.11.2017 р., №134-17-10 від 02.11.2017 р., №134-1711 від 02.11.2017 р., №134-17-12 від 02.11.2017 р., що пройшли навчання в ТОВ «Навчальнокурсовий центр «Будмашоснова».
- Всі працівники, які залучаються до виконання робіт ознайомлені з інструкціями з охорони праці
під підпис з записом в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (вступний,
первинний, повторний);
- в наявності є паспорти на засоби захисту (пояси запобіжні) ПромСІЗ - 4 од. (рік виготовлення
2011,2007, 2016, 2016).
- акт №1-2017 від 07.11.2017 р. випробування запобіжних поясів ПромСІЗ в кількості 4 одиниці
(інв. №1, інв. №2, інв. №3, інв. №4).
- працівники підприємства забезпечені наступними засобами індивідуального захисту:
№
з/п
і

1.

Найменування
професії та посади
2
Монтажник

Найменування спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту

Строк використання
в місяцях

3

4

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна

12
12

до зносу
до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній підкладці
Брюки бавовняні на утеплювальній підкладці
черевики зимові утеплені

36
36
36

в наявності є наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки
(івказаються нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, описується
матеріально-технічна база суб ’єкта господарювання)',
розроблені наступні навчально-методичні документи (вказуються положення про організацію
виконання робіт підвищеної небезпеки, про навчання та перевірку знань з охорони праці, програми
навчання, тощо).
- Положення про службу охорони праці» ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ», затверджене наказом директора
№ 5/2016-011 від 11.04.2016 р.
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом директора № 4/2016О П від 11.04.2016 р.
- Положення про комісію з охорони праці, затверджене наказом директора № 2/2016-О П від
11.04.2016 р.
З

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене наказом директора № 3/2016-()П від 11.04.2016 р.
- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Програма вступного інструктажу, затверджена наказом № 10/2016-0п від 11.04.2016 р.;
- Програма первинного інструктажу на робочому місці затверджена наказом № 1 1/2016-ОП від
11.04.2016 р.
Перелік
нормативних документів, що регламентують виконання робіт на ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ»
Закон України „Про охорону праці’
Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатацію машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, затверджений
постановою КМУ від 26.10.2011 №1107.
Положення з охорони праці, що діють в ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ»
Інструкції з охорони праці, що діють в ТОВ «ВЛБ-МОНТАЖ»
НПАОП 0.00-4.12-05
НПАОП 0.00-4.21-04
7.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Наказ МОЗ України від
21.05.07 р. N 246
НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

ДБН А .3.1-5-2009

Організація будівельного виробництва

НПАОП 45.2-7.02-12

Охорона праці і промислова безпека у будівництві

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.71-13

Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями___________________________________________________
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98
НПАОП 0.00-5.28-03
НПАОП 45.2-3.01-04

16.

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

НПАОП 0.00-4.26-96

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів.__________
Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у
будівельному виробництві.___________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, в ід п о в ід а л ь н и х ^ дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність
служби охорони праш И йсурукцій, інф ормації пролїроведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
“уапьного захисту,нори}япш но-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.Л. Касьянов
'

(ініціали та прізвищ е)

(підпис)'

20.11.2017р.
Декларація

обліку

суб'єктів господарювання у
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