Цодаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів У кран
від 7 лютого 2018 р. № 4

ДЕКЛАРАЦІЯ
- відповмиості матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

____ Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОДЕС ГРУП».
Місце зііаходмсешія юридичної особи : 24321. Вінницька обл.. м. Ладижин , вул .Олександра Довженка, буд.6, корпус А,
Місце іїдерзісавіїоїреєстрації; 24321, Віииииьки аби., м. Ладижии , вул.Олвксаидра Довмсеика. дуд.6, корпус А
Прізвище, ш'я та по батькові керівиика: ГОРДІЄНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА т, +380978451213. е-таіі: іосіе5.і!:гир@икг.п(
Код платників податків згідно з ЄДРПОУ 40407894
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 41,20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки; Роботи будуть виконуватися згідно договорів з
замовниками, а саме: м. Вінниця , Житомирська обл.. Київська обл.. Вінницька область. Одеська область

Інфопманія про наявність договору страхування нивільної відновідальїіості перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків момс.іивої щкоди: Згідно додатку І до Порядку і правил проведення обов'язкового
страхуі>ання цивільної вілнопілальносі і суб'єктів і осгіодаріовання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями н_а
об'єктах підвищеної небезпеки, включаючії пожежовиоухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологїчного характеру перед третіми особами, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1788. на ТОВ «ТОДЕС ГРУП» страхування не проводиться.

Іііформшіія про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________
(дата проведення аудиту)
Я, ГОРДІЄНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА , директор ТОВ «ГОДЕС ГРУП», цією декларацією підтверджую відповідністі.
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, устаткування підвищеної небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
1. Ремонтні, монтажні, будівельїгі та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1«3 метра,.
(п.6. Додатку 6 до Порядку (в редакції посіанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількіс іь робочих МІСЦІ, в т.ч, на яких існує ризик вииикисиня травм :
монтажиик-скла.тальпик металевих конструкцій І робоче місце ( І чол.)
бетоняр З робочих місця ( З чол.)
2. Роботи в колодязях, тпаниісях, котлованах, шурфах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому нрпту.рі
(п. 8 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
бетоняр З робочих місця ( З чол.)
3. Земляні поГюти ,1110 виконуються іга глибині понад 2 мстпи або в зоні розташування підземних
(п.9. Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
- машиніст екскаватора 1 робоче місце (І чол.)
4. Роботи верхолазні та скслелазіїі.
(п. 14 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
монтажннк-склалальник алюмінієвих конструкцій І робоче місце ( І чол.)
5. Роботи ІЗдіїочіїу елсктпоуст ініопісах напругою понад 1000 В та п зонах дії струму високої частоти
(п. 16 Зіолат ку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
електромонтер І робоче місце ( 1 чол.)
6. Зварювальні поботи .
*
(п. 19 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48)Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
-електрозварник 1 робоче .місце (1 чол.)

Кііькість будівель і споруд (прішіїненв): ремонтна майстерту®^лірііга^(д^еї^
1 Центр а,п.

Вхід,

шз'ш//?///

Карпенмук іинй

Рл,...

аості : Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по підприємству за стан охорони
.(Дається на директора ГОРДІЄНКО І.С., яка пройшла навчання та виявив необхідні знання із : законадавчих
охорони прані, гігієни прані,надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки; ПОП під час роботи з
.румеитом та пристроями; І'ІОП під час виконання робіт на висоті; Правила безпеки сисіем газопостачання; Охорона
праці і промислова безпека в будівництві (ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС -Угр. до та понад ІОООВ.;
ПТЕЕС. Посв. № 431/17-9 від 27 вересня 2017р., видане ТОВ «Вінницький ЕНЦ»
Наявність служ би охорони праці;
В ТОВ «ТОДЕС ГРУП» наказом директора № 2-ОП від 17.10.2017 року
призначено інженера з охорони праці ГОРДІЄНКО А.К. яка пройшла навчання та виявив необхідні знання із:
законадавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки; ПОП пі.т час
роботи з інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Правила безпеки сисіем газопостачання;
Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБП) НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС -ІУгр. до та понад ІОООВ.
ПТІ'ЕС. Посв. № 431/17-10 від 27 вересня 2017р., видане ТОВ «Вінницький ЕНЦ»
Начальник будівельної дільниці Барчшшін С. А. пройшов навчання та виявив необхідни знання із;
законадавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, ПОП під час
робоги з інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Охорона праці і промислова безпека в
будівництві (ДБН НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС -ІУгр. допуску до та понад 1000В; Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); ПОП під час вантажно-розвантажувальних Посв. № 28/18-19 від ЗІ січня 2018р.,
видане ГОВ «Вінницький ЕНЦ».
Відповідальні працівники під час прийняття на роботу і періодично проходять навчання та перевірку знань ( один раз
па три роки) згідно діючого законадавства про охорону праці, промсанітарії .електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни
праці, першої медичної допомоги, галузевих норм та правил.) Наказ директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 26-ОП від
26.11.2017р.)
З усіма працівниками . які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіги, стажу роботи та
посади, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безиосерслию участь у виробничому
процесі або виконують ііииі роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж за програмою, розробленою
службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва, затвердженою директором. Наказ № 4-ОП від
І7.І0.20І7р.
В товаристві організована система щорічного навчання працівників, згідно Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві розроблено та затверджено посадові інструкції та інструкції з охорони праці та за видами робіт
та професій. Наказ діірекюра ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 3-ОП від 17.10.2017р.
№

1
2

4
5
6
7
8
9
10

11
12
ІЗ
14
15
16
17
18
19
2 0

Назва і № інструкції

№1 Інструкція для проведення вступного інструктажу 3 питань охорони праці
№2 Інструкція 3 ОП під час робіт з інструментами та пристроями
№
3 Інструкція 3 ОП при виконанні робіт на висоті.
№ 5 Інструкція 3 ОП для бетоняра.
№ 4 Інструкція 3 ОП для арматурника.
№ 20 Інструкція 3 ОП при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт.
№ 6 Інструкція 3 ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
№
19 Інструкція 3 ОП при монтажі бетонних і залізобетонних конструкцій.
№ 10 Інструкція 3 ОП при проведенні земляних робіт.
№ 15 Інструкція 3 ОП для електрозварника.
№ 21 Інструкція 3 ОП для машиніста екскаватора.
№
2-ПЖ Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних
робіт.
№
І-ПЖ Інструкція про заходи пожежної безпеки.
№
7 Інструкція по наданню першої долікарняної допомоги.
№
1 Посадова інструкція директора
№
2 Посадова інструкція виконавця робіт
№
3 Посадова інструкція інженера ОП
№ 4 Посадова інструкція начальника буд. дільниці
№
5 Посадова інструкція особи відповідальної за ел. господарство
,
№
6 Посадова інструкція бухгалтера

Дата
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ч-іді і иідди. ш.диі / р. іаіасрлжсио і а васдееіи в дію.
./іия про службу ОП па підприемстпі;
./ожепня систему управління ОП на підприсмстві;
/Іоложення систему контролю ОП на підприємстві;
- Положення про комісію з питань охорони праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- Положення про забезпечення працівників спецодягом, взуттям, 313;
- Положення про проведення Дня охорони праці на підприємстві;
- Положення про енергетичну службу підприємства;
- Положення про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві;
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 9-ОП від 2,11.2017р. створено постійно діючу комісію з питань
охорони праці.
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 5-ОП від 17.10.2017р. проводиться інформування працівників про
умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які іде не усунуто.
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 7-ОП, від 20.10.2017р. призначено відповідальних осіб, що мають
право видачі нарядів-допусків на виконання робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою:
начальник будівельної дільниці БАРЧИШИН С.А. - IV кв. гр., інженер з ОП ГОРДІЄНКО А.В. - IV кв. і'р.
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 14-ОП від 23.11.2017р. встановлено порядок проведення зварювальних
та ітпих вогневих робіт, призначено відповідальних осіб. Відповідальний за безпечне проведення зварювальних робіт
нач. буд. дільниці БАРЧИШИН С.А.
ІЗиконавець проведення зварювальних робіт - електрогазозварник Киба Р.О., перевірка знань : посв, №17/3, протокол
№1/17 від 27.12.2017р.
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № 15-ОП від 23.11.2018 р призначено відповідальних за організації
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.
Відповідальний працівник за організації земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розгашувапня підземних комунікацій : начальник буд. дільниці БАРЧИШИН С.А.
Виконавці земляних робіг; машиніст екскаватора КУЛАЧОК В.В. посв.№17/4, перевірка знань; протокол №1/17 від
27.12.2017р.
Наказом директора ТОВ «ТОДЕС ГРУП» № б-ОП від 17.10.2017р. призначено відповідальну особу за виконання
робіт на висоті нач, буд, дільниці БАРЧИШИН С.А.
На підприємстві ведуться журнали :
- реєстрації вступного інструктажу;
- інструктажів на робочому місці
- реєстрації інструктажів питань пожежної безпеки
- реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
- реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
- обліку та видачі 313
- обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою
- оперативного контролю
- інженера з ОП
Працівникам видається засоби індивідуального захисту, спецодяг, спецвзуття, а також миючі та знешкоджувальні
засоби згідно норм.
Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам "Положення про
порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту "
1. Для робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; II Роботи, що виконуються в траншеях, котлованах.
Підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами захисту: каски захисні типу Універсал
М 215 внго'іовлені 2017р.
Під час експлуатації запобіжним поясам та приладдям до них періодично, один раз на 6 місяців проводиті.ся
випробування.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), рятувальних та запобіжних поясів, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються
при виконанні таких робіт (таблиця №2):
Габлиця№1
Найменування

Приставна драбини Зм
Страхувальний канат
Монтерські пояси

Кількі
сть
(щт.)

1
2
5

Протокол
випробування,
огляду

Прот. №5 від 15.06.18р.
Прот. № 128 від 25.06.18р.
Прот. №130 від 27.06.18р.

*

Огляди, випробування
(дата)
огляд

випроб.

15.06.18р.
25.06,18р.
27.06.18р

15.06.18р.
25.06.18р.
27.06.18р.

,ік напруги
ліричні рукавиці

2п.

І ірот.
ВІД 1к.ио. 1бр.
Прот. №58 від 18.06.18р.

15.00.1вр.
18.06.18р.

І 5.00.1 5р.
18.06.18р.

Таблиця №2

Перелік безкоіііїовної вііда'іі спеціального одягу, спеціального взуїтя та іпііінх засобів
індивідуального захисту працівникам підприємства
Таблиця 1
Професія, посада
Найменування засобів
Термін
Код згідно 3
№
носіння.
Класифікатором індивідуального захисту
з/п
міс.
професійДК
1

Начальник будівельної
дільниці

Інженер 3 охорони праці

003:2010
1223.2

2149

2

Бетоняр

Мо нтажн ик'складальник
металевих конструкцій

4

05

7123.2

7214.1

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково;
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Каска
Костюм бавовняний
Черевики
Плаш непром.
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи утеплені
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
віброінструментом: Рукавиці
антивібраційні замість
рукавиць комбінованих
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах взимку
додатково: Куртка бавовняна
на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці 3 иадолонниками із
вінілісшкіри-Т переривистої
Каска
Па зовніпіпіх роботах взимку
додатково: Кургка бавовняна
на утеплюваї^ьній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчобої и утеплені

12
12
36
48
До зносу
18
12
24
2

36
36
48
12
18
12
Д О зносу
до зносу
2
до зносу
36
36
36
10
12
2
ДО зносу
36

36

лектромонтер

Електрозварник ручного
зварювання

Машиніст екскаватора

/гч І

7212.1

8332.1

пашвкомоінезон оавовнинин
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці

1.і
12
2
до зносу

Костюм брезентовий або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
Каска
Щиток захисний
Під час зварювання
шииопроводів: Костюм
бавовняний 3 вогнезахисним
просоченням
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах взимку
всім додатково: Куртка
бавовняна з вогнезахис}іим
просоченням на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні з
вогнезахиошм просоченням
на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково: Окуляри захисні

12

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані з двома
пальцями
Каска
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах взимку
додатково: Куртка бавовняна
на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково: гумові чоботи

36

12
12
1
1
до зносу
до зносу
1
2

36

36
48
до зносу
10
12
до зносу
до зносу
до зносу
36
36

12

Для виконання земляних робіт «що в и к о н у ю т ь с я на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій використовуються:
- Екскаватор ЛЗС-2208 зав. № 124К52177, рік випуску 2006. Договір про палання механізмів в оренду з
ФОП
Канан А.В. від 4.04.2018р.
- Переносне огородження ішіти для укріплення грунту, перехідні містки, драбини, сигнальні стрічки, спеціальні
дорожні знаки, бар'єри.
Для виконання зварювальних робіт використовуються:
- Зварювальний трансформатор ТДМ-317 У2, рік випуску 1986.
- Маска С-405-УІ
- Каска захисна "УНІВЕРСАЛ М2І5"
- Окуляри газозварювальника ЗНРІГ

На исс перераховане обладнання є паспорти, сертифікати.
Нормативно - правові акті, які діють па підприємстві
І.Закон України „Про охорону праці".
2. Кодекс цивільного захисту України.
.3. Кодекс законів про працю України.

а(ни при іаиїльииоооіі яікиие державне соціальне сгралуванни від нещасного випадку на вирооницгві
аго захворювання, які спричинили втрату працездатності"
^йдок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
,/Ництві. Постанова КМУ від 30.11.2011. №1232.
6. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.,зі змінами №48 від
7,02.2018р
7. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
8. Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15
9. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0,00-1,81- 18;
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
11. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1,71-13
12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0,00-2.01-05
13. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальноіо захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості. НПАОП 0.00-3.07-09
14. Типове положеиня про порядок проведення навчання з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4-1205 зі змінами наказ № 140 від 30.01.2017.
15. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04, зі змінами №148 від 31.01.2017р.
16. Правила охорони праці під час зварювання металів. НПАОП 28.52-1.31-13
17. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
18. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98
19. Правила зехнічної експлуатації електроустановок споживачів
20. Правила улаштування електроустановок 2017р.
2 1. Система стандартів безпеки праці. Охорон^йаійІ£РО'^‘іслова безпека у будівництві (ДБН). НПАОП 45.27.02-12

Гордієнко І.С.
(Ініціали та прізвище)

^ 1 .( 2 ? : .. 2018р
Декларація зам

,.у' ж ^ щ л і о'бліку

господарювання у територіальному органі Держпраці

Примітки: І. Ф і з и ч н ^ Д с о Д а с в о ї м підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення Фйк6 й'^'ния‘Ш;[Йог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацікт-іЙ.|сх9£^)рй^^ машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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