до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 48)
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази Товариства з обмеженою
відповідальністю « ДК - ТЕРМ »вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю « ДК - ТЕРМ »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

21000, м. Вінницька обл., місто Вінниця , вул. Келецька, будинок 54 В
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника

37490055

Джога Олександр Петрович - директор,

тел. ( 0432) 55-11-33

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника

тел/факс 55-11-33, уікІог.еусЬук@2іпаі1.сот
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
1. Роботи в траншеях;
2.3емляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій,

3 . Зварювальні роботи.
На підприємстві працює 9 чол., з них : ІТР - 3 чол., працівників - 6 чол.,
працівників, пов’язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки - 3 чоловік ( на
яких існує ризик виникнення травм).
ТОВ « ДК - ТЕРМ » має у користуванні орендовані нежитлові приміщення:
офісні - 15,0 кв.м, за адресою: 21000 м,Вінниця, вул. Келецька, 54 В та власні
складські - 120,0 кв.м, за адресою: 21000 м.Вінниця, вул. Келецька, 54.
Предметом діяльності підприємства є:
- діяльність у сфері архітектури і будівництва ;
- будівництво споруд ;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- тощо.
Зареєстровано наступний вид діяльності за КВЕД-2010: 43.22 Мо нтаж водо про від 11 их
мереж, систем опалення та кондиціонування.
___________ліЛлЬ

Вхід, №

ВІННИЦЬКА М ІС ЬК А РАДА]
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
адміністратор
Нагорни Сніжина Олександрівні?г

При виконанні земляних робіт та робіт в траншеях застосовується:
Орендовані машини і механізми (автосамоскиди, екскаватори, бульдозери ); переносне
огородження, щити для укріплення грунту, перехідні містки, драбини, сигнальні
стрічки, переносні знаки безпеки, спеціальні дорожні переносні знаки, штахетні
бар’єри, освітлювальні прилади.
Для виконання робіт, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого настилу, підприємство забезпечує працівників
інструментами, приладами та засобами захисту: каски захисні ( 3 од.) типу Універсал
М 215 тип Б. Виготовлені 2017р., м. Київ ГІП «ТК-Спецодежда»; пояси запобіжні
типу ПБ-1-М №024129, М1К20 №708949, №708244. Виготовлені в 2017р.,
м. Переяслав - Хмельницький, ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль», страхувальні
канати джутові діам. 16 мм Мазїегїооі 92-0512, м. Харків «Аструм» (Акти випробувань
від 28.11.17р., придатні до експлуатації); риштування пересувні збірно-розбірні
(2 компл. - Акти огляду від 28.11.17р., придатні до експлуатації); драбини приставні
дерев’яні тип ЛП 10 ступенів 3,65 м, ЛП 14 ступенів 3,98 м., ЛП 18 ступенів 5,08 м.
Виготовлені м. Вінниця (3 шт. - Акти огляду від 28.11.17р., придатні до експлуатації),
викрутка РН 2 х 100 мм діелектр. ТС, викрутка плоска 1000У 5.5 х 125 мм РКЕМШМ
ЕСА, викрутка чотиристороння (РН2*8Ь5, РБІ1*8БЗ). Виготовлені в 2016р., м. Львів
ТЗоВ «Аванс-Плюс»,
Для виконання зварювальних робіт на підприємстві використовується апарат
зварювальний інверторного типу «АКС - 300», зав. № 130463872, 2013 р.в.
Обладнання має паспорти, знаходиться в задовільному стані та відповідає вимогам
нормативно-правових актів з питань охорони праці і промислової безпеки.
На підприємстві працює система управління охороною праці та роботодавець
виконує свої зобов’язання у галузі охорони праці, зокрема:
- наказом №1 від 1.11.2017р. розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про службу охорони праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи тань
охорони праці»;
«Положення про видачу наряд-допусків при виконанні робіт з підвищенною
небезпекою»;
«Положення про комісію з питань охорони праці»;
«Положення про порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими
313»;

та інші положення.
- інструкції з охорони праці, виробничі інструкції (згідно переліку) - наказ №2
від 1.11.2017р.
- посадові інструкції - наказ № 12 від 13.11.2017р.

На підприємстві заведені журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації наряд-допусків на проведення робіт на підприємстві;
- реєстрації інструктажів з електробезпеки;
- видачі запобіжних пристроїв та 313;
- приймання та огляду риштувань та помосту;
- та інші.
Наказом № 1 від 1.11.2017 р. призначено інженера з ОГІ Колупаєву Г.М. за
сумісництвом, що виконує функції керівника служби з охорони праці, яка
пройшла навчання і перевірку знань із Законодавства України про охорону
праці; НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів; НПАОП 0.001.11-98 ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.76-15 Г1Б
систем газопостачання; НПАОП 45.2-7.02-12 ОП і пром. безпека в будівництві
(ДЕН А.3.2-2-2009); НПАОП 28.52-1.31-13 ГІОП під час зварювання металів;
НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв.гр. до 1000В - посвідчення №581-13/17 від
9.11.2017р. видане ТОВ «НЦ «МІОН»; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями - посвідчення № 33-16/18 від
1.02.2018р. видане ТОВ «НЦ«МІОН»; про проходження навчання та перевірки
знань з питань пожежної безпеки - посвідчення № 01005581 від 15.1 1.2017 року
видане ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом».
Інженерно - технічні працівники підприємства пройшли навчання і
виявили потрібні знання, зокрема:
Директор Джога О. П. із: Законодавства України про охорону праці;
НПАОП 0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів; НПАОП 0.00-1.11 -98
ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.76-15 ПБ систем
газопостачання; НПАОП 45.2-7.02-12 ОП і пром. безпека в будівництві (ДБН
А.3.2-2-2009); НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під час зварювання металів; НПАОП
40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв.гр. до 1000В - посвідчення №581-1 1(1)/17 від
9.1 1.2017р. видане ТОВ «НЦ «МІОН»; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями - посвідчення № 33-16/18 від
1.02.2018р. видане ТОВ «НЦ «МІОН»; про проходження навчання та перевірки
знань з питань пожежної безпеки - посвідчення № 01005580 від 15.1 1.2017 року
видане ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом».
Інженер Євчук В. М. із: Законодавства України про охорону праці; НІІАОГІ
0.00-1.60-66 ПББЕ парових та водогрійних котлів; НПАОП 0.00-1.11 -98 1ІББЕ
трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.76-15 ПБ систем

газопостачання; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконаній
робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71 -13 Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями - посвідчення № 390-14/17 від 14.09.201 7р. видане
ТОВ «НЦ «МІОН»; НПАОП 45.2-7.02-12 ОП і пром. безпека в будівництві (ДБН
А.3.2-2-2009); НПАОП 28.52-1.31-13 ПОГІ під час зварювання металів посвідчення № 581-12/17 від 9.11.2017 р. видане ТОВ «НЦ «МІОН»; НПАОП
40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв.гр. до 1000В - протокол №661 від 18.12.2017р. видане
ТОВ «НЦ «МІОН». про проходження навчання та перевірки знань з питань
пожежної безпеки - посвідчення № 01005582 від 15.1 1.2017 року видане НрАТ
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом».
Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою
пройшли навчання, згідно вимог Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці, зокрема:
- Мєшков Е. І. - закінчив ПТУ № 12 в м. Кілія і здобув професію
газозварника, диплом СК № 13189417 від 30.06.2000р. Пройшов переатестацію
06.07.2017 р. в КП «Зварювальна лабораторія» за професією електрозварник:
допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом
трубопроводів пари та гарячої води, парових та водогрійних коз лів, зовнішніх
мереж водозабезпечення та каналізації, посудин, що працюють під тиском,
металоконструкцій вантажопідіймальних кранів, посвідчення № Ві 1/17-6-19
дійсне до 06.07.2019р. Пройшов навчання в ТОВ «МІД «МІОН» і виявив
потрібні знання з «Правила ОГІ під час виконнання 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) в межах виконання функціональних
обов’язків - посвідчення №681 від 26.12.2017р.; З кв.гр. з електробезпеки посвідчення № 681.12 від 26.12.2017р. видане ТОВ «НЦ «МІОН».
- Загнітко В. М. - пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «НЦ
«МІОН», присвоєнно кваліфікацію монтажник, допускається до виконання робіт
по монтажу сантехнічних систем, посвідчення № 335.2 від. 13.12.2017р.
Пройшов навчання в ТОВ «НЦ «МІОН» і виявив потрібні знання з правил
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13) в межах виконання функціональних обов’язків
(монтажника) - протокол № 335 від 13.12.2017 р.; З кв. гр. з електробезпеки посвідчення № 653 від 13.12.2017 р. «Правила ОП під час виконнання робі т на
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в межах виконання функціональних обов’язків
(монтажника) - посвідчення № 615.11 від 27.1 1.2017р.
- Ярошевський С. М. - пройшов навчання та перевірку знань знань
в 'ГОВ «НЦ «МІОН», присвоєнно кваліфікацію монтажник, допускається до
виконання робіт по монтажу сантехнічних систем, протокол № 335 від
13.12.2017р. Пройшов навчання в ТОВ «НЦ «МІОН» і виявив потрібні знання з
правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОІІ
0.00-1.71-13) в межах виконання функціональних обов’язків (монтажника) -

посвідчення № 335 від 13.12.2017 р.; З кв. гр. з електробезпеки - посвідчення
№ 653 від 13.12.2017 р. «Правила 011 під час виконання робіт на висо ті»
(НПАОП 0.00-1.15-07) в межах виконання функціональних обов’язків
(монтажника) - посвідчення №615.11 від 27.11.2017р.
Наказом № 16 від 14.11.2017р. призначено відповідальним за справний
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - інженера
Євчука В. М., а на період його відсутності - директора Джогу О. П.
Наказом №4 від 1.11.2017р. призначено інженера Євчука В. М.
відповідальним :
- за видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
- за виконання робіт з використанням електроінструментів, справний стан і
безпечну експлуатацію;
- за виконання робіт в траншеях, земляних робіт, що виконуються на глибині
понад 2м або в зоні розташування підземних комунікацій;
- за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті 5 м. і більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу;
- за протипожежну безпеку на підприємстві;
- за метрологічне забезпечення, державну повірку приладів, засоби
вимірювання та належне їх зберігання, експлуатацію;
- збереження нормативно-технічної документації, формування архіву 11ТД;
- за безпечне проведення робіт вантажо-підіймальними механізмами, знімними
вантажозахогілювальними пристроями;
- за безпечну експлуатацію і справний стан під час виконання робіт з
інструментами та пристроями.
На період відсутності відповідального за виконання робіт з підвищеною
небезпекою виконання його обов’язків покладається на директора Джогу О. ГІ.
Наказом № 20 від 15.01.18р. затверджено перелік робіт з підвищеною
небезпекою, які повинні виконуватись з оформленням наряд-допуску.
Наказом №13 від 07.12.17 р. призначено відповідальною особою за
виконання електрозварювальних робіт та справний стан і безпечну експлуатацію
електрозварювального обладнання - Євчука В. М. На період відсутності
відповідального за виконання електрозварювальних робіт та справний стан і
безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання, виконання його
обов’язків покладено на директора Джогу О. ГІ.
Виконавцем робіт з використанням електрозварювального обладнання
призначено - електрозварника Мєшкова Е. 1.
Наказом № 8 від 27.11.17р. затверджено комісію підприємства з
випробування запобежних поясів у складі:
Голова комісії: директор - Джога О. ГІ.
Члени комісії: інженер - Євчук В. М.
інженер з ОП - Колупаєва Г. М.

Наказом № 9 від 27.11.17р. затверджено комісію підприємства з
випробування канатів у складі:
Голова комісії: директор - Джога О. П.
Члени комісії: інженер - Євчук В. М.
інженер з ОП - Колупаєва Г. М.
Наказом № 10 від 27.11.17р. затверджено комісію підприємства з
випробування риштувань у складі:
Голова комісії: директор - Джога О. II.
Члени комісії: інженер - Євчук В. М.
інженер з ОП - Колупаєва Г. М.
Наказом № 11 від 27.11.17р. затверджено комісію підприємства з
випробування драбин та стремянок у складі:
Голова комісії: директор - Джога О. П.
Члени комісії: інженер - Євчук В. М.
інженер з ОП - Колупаєва Г. М.
Наказом №3 від 6.11.17р. визначено порядок розробки інструкцій з 011 та
створено робочу групу по розробці нормативних актів з ОП.
Наказом № 6 від 7.11.17р. визначено порядок опрацювання і затвердження
нормативних актів з ОП.
Наказом № 15 від 14.11.17р. визначено порядок організації ОП жінок,
інвалідів та неповнолітніх.
Наказом № 7 від 8.11.17р. затверджено норми видачі спецодягу, спецвзуття
та інші засоби захисту.
Працівників, робота яких пов’язана з небезпечними або шкідливими умовами
праці, що можуть негативно вплинути на організм людини, інформують під
розпис про наявність на робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих
факторів - наказ № 5 від 7.11.17р.
Працівники працюють згідно затверджених посадових інструкцій.
Інструкцій з охорони праці, а саме:
- Інструкція №1 вступного інструктажу з питань охорони праці
- Інструкція №2 про заходи пожежної безпеки загальнооб’єктова
- Інструкція №3 про заходи пожежної безпеки в приміщеннях офісу
- Інструкція №4 з ОП 1 група електробезпеки
- Інструкція №5 з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при
нещасних випадках
- Інструкція №6 з ОП монтажника зовнішніх трубопроводів
- Інструкція №7 з ОГІ при виконанні робіт на висоті
- Інструкція №8 з ОП електрогазозварювальника
- Інструкція №9 з ОГІ водія легкового автомобіля
- Інструкція № 10 з ОП завідувача складом
Інструкція №11 з ОП під час виконання робіт з інструментом та пристроями
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- Інструкція №12 з ОП при використанні приставних драбин та
стрем’янок
- Інструкція №13 з ОП під час виконання земельних робіт та робіт в траншеях
- Інструкція №14 з ОП директора
- Інструкція №15 з ОП для інженера
- Інструкція № 16 з оп для зварника пластмас
- Інструкція № 17 з оп для зварника електродугової зварки.
Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, пройшли в
листопаді 2017р. медичний огляд, про що свідчать картки медичного огляду,
сертифікати (нарколога) та можуть виконувати заявлені роботи.
Всі працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 313
згідно регламентуючих нормативних документів.
Для забезпечення робітників санітарно- побутовими приміщеннями
використовуються орендовані приміщення та санітарно-побутові приміщення, що
надаються замовником робіт.
Підприємство в своїй діяльності використовує наступну нормативнотехнічну літературу: збірник нормативних документів з ОП, ДСТУ, ГОСТи, СНіІІи,
ДБН та інші нормативно-правові акти та документи.

