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І овариство з обмеженою відповідальністю ( ГОВ) «ТБС-ПРОФ».
Місце державної реєстрації юридичної особи:
21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Героїв Крут, будинок 4-В, офіс 48.
Код ( ДРПОУ: 41571234
К'ВЕД: 4 І Ж Будівництво житлових та нежитлових будівель.
Директор: Юрківський Олександр Іванович, тел. +38(067)217-62-16;
Електронна адреса: уигко\¥ 8 кіуіЬ 5 @ ц т а і 1.с о т

Місце (адреса виконавші робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): на
об’с к і а х замо вника.
Інформація
про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди: - відсутня.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:- відсутня.
>1, Юрківський Олександр Іванович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
під виніе 11 ої небезпеки:
1. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, тру
бопроводах). (н.8 Додатку ... 6).
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині нонад 2 метри або в
зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, (н 9 Додатку...6).
3. зварювальні робот и (п .19 Додат ку...6).
Кількість робочих місць - 4 , у тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм -4 (кабельник спаювальник, слюсар- сантехнік, монта
жник санітарно - 'технічних систем та устаткування).
Згідно договору оренди нерухомого майна за №10/17-1 від 01.10.2017р.,.
підприємством орендуються у ТОВ «ТЕХНОБУД-С» приміщення під офіс за
адресою : м. Вінниця, вул. Героїв Круг, 4-В, офіс 48 .
Згідно договору оренди нерухомого майна за №10/17-2 від 01.10.2017р.,.
підприємством орендуються у 'ГОВ «ГГХІІОБУД-С» приміщення під склад за
адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, будинок 35.
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Інші відомості:
1Іідприсмством виконуються роботи по монтажу та ремонту технологічних тру
бопроводів (мереж водопостачання, каналізації), кабельних мереж.
Керівники підприємства, відповідальні особи пройшли навчання, а саме:
- директор ІОрківський 0.1. із: Законодавчих актів з охорони праці, пожежної
безпеки, електробезпеки, санітарно - технічного забезпечення, надання
першої долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках, ППАОП
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,
111ІЛ011 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями, НПЛОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і
промислова безпека в будівництві), ПБЕЕС 4кв. група допуска в
електроустановках до 1000В- 31.01.2018р. Пр. №28/18 (посв. №27/18-4-18/34,
видане 'ГОВ «Вінницький обласний НВК»);
- головний інженер Крилов Д.1. із: Законодавчих актів з охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, санітарно - технічного забезпечення,
падання першої долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках,
Н11АОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт па
висоті, ПГ1АОГІ 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями, ППАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009
Охорона праці і промислова безпека в будівництві), ППАОП 0.00-1.75-15
Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт, НПЛОП
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, ПБЕЕС
4 кв. група допуска в електроустановках до 1000В- 31.01.2018р. Пр. №28/18
(посв. №27/18-5-18/35, видане ТОВ «Вінницький обласний НВК»).
Виконання робіт монтажу та ремонту 'технологічних 'трубопроводів,
(мереж водопостачання, каналізації), кабельних мереж виконують:
монтажники санітарно- технічних систем та устаткування, слюсарі сантехніки, кабсльщики - сиаювальпики.
Виконавці робі т здобули професійну технічну освічу в професійно- техні
чних закладах, учбово - курсових комбінатах, переатестовуються згідно чин
ного законодавства відповідно до вимог «Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Допущені
до виконання земляних робіт, робіт в шурфах, траншеях, котлованах, колодя
зях. ємностях, замкненому прос'горі.
Для виконання робіт застосовуються: зварювальний апарат інвенторпого
типу ИСМ-170, кутова шліфмашигіка , дріль електрична, перфоратор, засоби
малої механізації.
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При виконанні земляних робіт та робіт в шурфах, траншеях, котлованах
застосовуються: щити для укріплення Грунту, перехідні містки, сигнальні стріч
ки, переносні знаки безпеки, штахетні бар'єри, освітлювальні прилади.
Виконання земляних робіт за допомоги машин і механізмів (автосамоскиди,
екскаватори, бульдозери) виконують сторонні організації згідно договорів.
Для виконання робіт в колодязях, замкненому просторі використовуються
протигази шлангові 111II-1С, які укомплектовані запобіжним поясом та страху
вальним канатом - 2 комплекти. Запобіжні пояси та їх елементи страхувальних
систем, періодично проходя ть випробовування у встановлені 'терміни та огляди,
перед їх застосуванням. Для виявлення загазованості застосовується сигналіза
тор полупроводниковий тину «Зоид-1».
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На підприємстві функціонує система управління охороною праці, розроб
грають:
Положення про систему управління охороною праці;
Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників;
Положення про видачу нарядів-допусків.

З працівниками підприємства своєчасно, проводяться вступні, первинні,
повторні, позапланові, цільові інструктажі з низань охорони праці у встановле
ному законодавс твом порядку на підставі «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з низань охорони праці».
Резульзази проведення вступного інструктажу реєструюз'ься в «Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати прове
дення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів
реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці». Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуро
вуються, скріплюються печаткою та реєструються.
11а підставі Положення про розробку інструкцій, наказами директора введе
ні і5дію інструкції з охорони праці:
- Інструкція з охорони праці для слюсаря - сантехніка.
-■ Ін ст р ук ці я з охоропн праці для кабельника - спаювальника.
- Інструкція з охорони праці для монтажника санітарно- технічних систем та
устаз кування.
- Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт.
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в замкненому просторі.
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях.
- інструкція з охорони праці для електрозварника.
- Інструкція з охорони праці з електробезпеки.
- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом.
- Тощо.
інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці з урахуванням конкретних умов виробни
цтва та вимог безпеки.
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Інструкції , які діють на підприємстві, зареєстровані в «Журналі реєстрації
інструкцій з охорони праці» у встановленому порядку та видаються працівникам
на руки під підпис.
Наказом №9/1 від 01.03.2018р., виконання функцій служби охорони праці
покладається на головного інженера Крилова Д.Т.
Наказом №16 від 01.03.2018р. відповідальною особою за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений головний інженер
Крилов /1.1., на час його відсу тності - директор Юрківський О. І.
Наказом №20 від 01.03.2018р. призначена відповідальна особа за видачу
парядів-допусків по підприємству —головний інженер Крилов/1.1.
Наказом №19 від 01.03.2018р. призначений відповідальний за виконання
робі т з використанням електроінструменту - головний інженер Крилов Д.І.
Наказом №18 від 01.03.2018р. призначений відповідальний за утримання,
видачу та випробування засобів захисту - головний інженер Крилов Д.І.
Наказом №21 від 02.05.2018р. призначений за виконання земляних робіт,
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій чи під водою - головний інженер Крилов Д.І.
Наказом №21 від 02.05.2018р. призначений відповідальний за безпечне
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 'трубопроводах) головний інженер Крилов Д.І.
Наказом .№21 від 02.05.2018р. призначений відповідальний за безпечне
проведення зварювальних робіт та відповідальний за справний стан та безпечну
експлуатацію зварювані,ного обладнання - головний інженер Крилов Д.І.
Згідно наказ}' №13 від 01.03.2018р. всі працівники при прийомі на роботу
інформуються про умови праці та про наявність на їх робочому місці небезпеч
них і шкідливих виробничих факторів, що можуть вплинути на організм люди
ни.
Перелік норма і ивно-нравовової бази:
Підприємство забезпечене в повному обсязі необхідною нормативнотехнічною літературою та нормативно-правовими актами з питань охорони пра
ці, а саме:
- Конституція України.
-- Закон України «І Іро охорону праці» .
- ІІ11А011 45.2-7.02-12 (ДЬІ І А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова без
пека в будівництві),
- 1II1АОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті.
- ІIIІАОІ1 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці.
- 1ПІЛОТІ 0.00-4.1 5-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- 111ІАОІ І 0.00-4.21 -04 'Типове положення про службу охорони праці.
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1ПІЛОН 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.
- 111ІАОП 40.1 -1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
- 1ІПАОП 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з інструмен
том та пристроями.
- Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку ви
дачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки» із
змінами, внесеними від 07.02.2018р. постановою Кабінету Міністрів Ураїни № 48.
-

Працівники підприємства проходять обов'язкові первинні та періодичні
медичні огляди, у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів пра
цівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здо
ров’я України №246 від 21.05.2007 р.(останній медичний огляд пройшли в в
Вінницькому КГ1 «Міський лікувально- діагностичний центр» в березні 2018р.).
Працівники підприємства забезпечуються згідно норм безкоштовно спец
одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, забезпечу
ються мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально- профілактичним
харчуванням.
ГОВ «ТЬС-ПРОФ» забезпечено нормативно-технічною, розпорядчою та
організаційною документацією з питань охорони праці в межах своєї сфери
діяльності, а також ішіийІШжіНц^І&цичіюю базою.
Директор
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