
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки.

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська мостобудівельна компанія»; 

43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 46Г/14, Волинська обл.; код платника податку згідно 
ЄДРПОУ -  32501271; код виду діяльності згідно з КВЕД -  45.21.1. Генеральний директор 
Мандзій Михайло Ярославович; телефон -  0332 78 23 93; адреса електронної почти -  
vmk.lutsk@,ukr .net.; адреса виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
-  виробнича база в с. Цегів, вул. Бічна,3 та будівельні дільниці №1 та №2.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

договір відсутній.

Я, Мандзій Михайло Ярославович, Генеральний директор ТзОВ «Волинська 
містобудівельна компанія», 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, устаткування підвищеної небезпеки:

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 (п.7 Додатку до Порядку видачі дозволів): виробнича база в с. 
Цегів, вул. Бічна,3 та будівельні дільниці №1 та №2.

Інші відомості:
1. Мною, Мандзієм Михайлом Ярославовичем, Генеральним директором ТзОВ 

«Волинська мостобудівельна компанія», згідно вимог статті 13 Закону України «Про 
охорону праці» та вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві 
створено службу з охорони праці і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення 
конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони праці.

2. На даний час на підприємстві функціонує система управління охороною праці
затверджена наказом № 01 від 01.08.2017. '

3. Наказом № 01 від 01.08.2017. призначено виконуючим функції служби охорони 
праці інженера з охорони праці -  Власюк Наталію Яківну, яка пройшла навчання і 
перевірку знань законодавства України про охорону праці в ДП «Волинський обласний 
навчально-курсовий комбінат» (посвідчення № 4331, згідно протоколу № 91 від
25.06.2015. ).

4. Розроблено та затверджено:
- положення про систему управління охороною праці № 01 від 01.08.2017.);
- положення про службу охорони праці № 01 від 01.08.2017.);
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці (№ 02 від 01.08.2017.).
5. Наказом № 02 від 01.08.2017. створена постійно діюча комісія ( далі -  ПДК ) з 

перевірки знань з питань охорони праці.
Голова і члени ПДК пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про 

охорону праці» та державних нормативно-правових, а саме: голова комісії, інженер з 
охорони праці -  Власюк Н.Я. (посвідчення № 4331, згідно протоколу № 91 від
25.06.2015. ); заступник голови комісії, головний інженер -  Парницький В.В. (посвідчення 
№ 2725, згідно протоколу № 139 від 17.09.2015.); член комісії, Головний механік - Шпак 
Д.А. (посвідчення № 3168 від 25.06.2015.), менеджер по персоналу -  Кудінова О.В.



(посвідчення № 597/ОП від 09.10.2015.), начальник дільниці -  Труні Т.Г. (посвідчення № 
02 від 04.08.2018.), начальник дільниці -  Мателега В.І. (посвідчення № 01 від 04.08.2018.)

6. На підприємстві в наявності затверджені посадові інструкції керівників, 
відповідальних працівників та всіх працівників, які виконують заявлені роботи.

7. Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті згідно наказу № 19 -ОП 
14.09.17. призначено по підприємству, взагалом, головного інженера Парницького В.В. 
(посвідчення № 80/В від 20.07.2017.), на дільниці №1 -  начальника дільниці Мателегу В.І., 
на дільниці №2 -  начальника дільниці Труїла Т.Г.

8. Розроблені, затверджені та введені в дію наказом по підприємству № 25 від 
25.11.2017. інструкції з охорони праці для безпечного виконання робіт під час ремонтних, 
монтажних, будівельних та інших робіт, 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.

9. Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з охорони праці (протоколи посвідчення наявні).

10. На підприємстві працює достатня кількість кваліфікованих атестованих 
працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.

11. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт з підвищеної небезпеки.

12. Робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту ( картки обліку видачі спецодягу наявні). Пояси запобіжні,каски, 
драбини, використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та 
проводиться їхнє обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

13. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд та не мають 
протипоказань до виконуваних робіт (акти періодичного медичного огляду працівників 
наявні).

14. Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами для 
здійснення експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що 
заявлені.

15. На підприємстві наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу, журнали 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, перелік інструкцій, що 
діють на підприємстві тощо. В журналах відповідно до щузмативно-правових актів з

■ охорони праці та промислової безпеки є відповідні заїїиси.

Г енеральний директор
ТзОВ «Волинська мостобудівельна компанія» і  М.Я. Мандзій

« / о > 20/сГ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі Держгірпромнагляду «о£3 » 2 0  /<ґ р. № (?&  ґ  .


