Додаток 8 д о Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська мостобудівельна компанія»;
43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 461714, Волинська обл.;
код платника податку згідно ЄДРПОУ - 32501271;
код виду діяльності згідно з КВЕД - 45.21 Л.;
Генеральний директор Мандзій Михайло Ярославович;
телефон-0332 78 23 93;
адреса електронної почти -утк.1и1зк@икг.пеи
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.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 30.03.20І8р.:
Я, генеральний директор, Мандзій Михайло Ярославович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1. Роботи в шурфах, траншеях, котлованах (н.8 Додаток 6);
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м. або в зоні розташування підземних
комунікацій (п.9 Додаток 6):
3. Роботи верхолазні (п.14 Додаток 6);
4. Зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом (п. 18 Додаток 6);
5. Зварювальні роботи (п.19 Додаток 6).
Очолює товариство генеральний директор Мандзій М.Я., який пройшов навчання і перевірку
знань Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів до нього у Волинському
обласному навчально-курсовому комбінаті (посвідчення з охорони праці № 1359 від 30.04.2015р.,
протокол № 71).
Для живлення електрозварювального обладнання використовуються електромережі напругою
380/220В.
При проведенні ремонтних і монтажних робіт електротехнологічними працівниками товариства
використовується слідуюче електрозварювальне обладнання : напівавтомат зварювальний « Патон ПС
351-2”-1шт., випрямляч зварювальний “Уеца ВД-306 “ - 1шт.
Робочі місця електрозварювальників,
приєднання електрозварювальних установок
до
електричної мережі,
стан
електрозварювального обладнання відповідає вимогам до
електрозварювальних робіт та обладнання.
Електрозварювальники забезпечені індивідуальними засобами захисту.
Електрогазозварювальні роботи виконують кваліфіковані працівники.
Електротехнологічні працівники, які проводять електрозварювальні роботи і використовують
ручний електроінструмент пройшли навчання і перевірку знань з електробезпеки в об'ємі II групи
28.09.17р.

Для захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції передбаченої
захисне автоматичне вимикання живлення .
Електроустановка укомплектована електрозахисними засобами.
Обслуговує електроустановку в заявленій частині робіт і експлуатації устаткування підвищеної
небезпеки електротехнічні і електротехнологічні працівники товариства в кількості 3 чоловік .
Роботи в електроустановках стосовно їх організації виконуються за розпорядженням та в
порядку поточної експлуатації з відповідним веденням журналу обліку робіт по нарядам і
розпорядженням і записів в оперативному журналі.
Роботодавцем, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» створено відповідні
служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань безпечного
ведення робіт та охорони праці.
В ТзОВ “Волинська мостобудівельна компанія” розроблено та затверджено директором
положення, що регламентують роботу товариства з питань охорони праці.
Наказом № 1-ОП від 1.08.2018р. призначено відповідальну особу за виконання функцій служби
охорони праці інженера з охорони праці Власюк Н.Я. в порядку сумісництва.
Ремонтні та будівельні роботи на об'єктах товариства виконують дільниці № 1 та № 2 з навчених
працівників різних будівельних професій в кількості 66 працівників в складі електрогазозварників,
монтажників металевих і з/бетонних конструкцій, бетонярів, мулярів, стропальників, машиністів
кранів, машиністів екскаваторів та бульдозерів, машиніста автомобільного гідропідіймача.
Наказом № 35-ОП від 26.12.2017р. призначено відповідальну особу за безпечне виконання робіт
по зведенню, монтажу та демонтажу будівель та споруд головного інженера Нарницького В.В.
Наказом № 36-ОП (п. 4) від 26.12.2017р. призначено відповідальних осіб за безпечне виконання
робіт по переміщенню вантажів кранами начальників дільниць № 1 Мателеги В.І. та № 2 Труша Т.Г.
Наказом № 15-ОП від 29.08.2017р. (п. 7) призначено відповідальних осіб за безпечне виконання
будівельно-монтажних і ремонтних робіт на об’єктах будівництва начальника дільниці № 1 Мателегу
В.І., начальника дільниці № 2 Труша Т.Г.
Будівельно-монтажні та вантажо-розвантажувальні роботи на об’єктах здійснюються
самохідними стріловими кранами товариства: КС-4561А та КТА-25.
Наказом № 19-ОП (п. 1) від 14.09.2017р. призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку,
виробничу санітарію та безпечне проведення земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2
метра або в зоні розташування підземних комунікацій, на висоті, в траншеях, котлованах:
- головного інженера Дарницького В.В. - по товариству в цілому;
- начальника дільниці № 1 - Мателегу В.І.;
- начальника дільниці № 2 - Труша Т.Г.;
- виконавця робіт - Яроша О.М.;
- виконавця робіт - Барановського Б.Г.;
- виконавця робіт - Кумляшова С.І.;
- начальника бази - Тимощука М.М.
Роботи в траншеях, котлованах виконуються після детального огляду відповідальною особою
стану ґрунту відкосів по унеможливлюванню обрушення грунту, вжиття заходів із запобігання впливу
на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Без проходження навчання такі особи до самостійної роботи не допускаються.
До початку виконання земляних робіт при плануванні робочих майданчиків в місцях
розташування діючих підземних комунікацій виконання цих робіт узгоджується з організаціями, які
експлуатують ці комунікації. Додатково розробляються заходи щодо забезпечення безпечних умов
праці, отримується ордер на виконання земляних робіт в установленому порядку. Підземні комунікації
позначаються на місцях знаками або написами. Місця проведення земляних робіт огороджуються
захисними або сигнальними огородженнями. На огорожах наносяться попереджувальні знаки, а в

нічний час доби встановлюється сигнальне освітлення. Земляні роботи в охоронній зоні кабелів
високої напруги, діючих газопроводів та інших комунікацій проводяться за нарядом-допуском після
одержання дозволу від огранізацій, що їх експлуататують із обов'язковим застосуванням працівниками
засобів індивідуального захисту.
Для спуску людей у котловани і траншеї та евакуації з них, передбачаються маршеві сходи
шириною, не менше, ніж 0,6м з огородженням або приставні драбини (дере’яні - довжиною не більше
5,0м).
Виконання робіт у виїмках глибиною більше, ніж 1,5м дозволяється лише ланкою у складі не
менше 2-х працівників.
Земляні роботи виконуються технологічними транспортними засобами товариства:
- екскаватором Ва§§ег МН 5 ВРА 2;
- екскаватором Котаізи;
- бульдозером ДЗ-75.
В товаристві призначені особи, відповідальні за виконання працівниками правил пожежної
безпеки наказом № 37-ОП від 26.12.2017р.
Для проведення робіт по газозварювальній та газополум’яній обробці металів на об’єктах
будівництва наявні кисневі та газові балони. Роботи виконують кваліфіковані електрогазозварники:
- Юхимець М.А., посвідчення № 11 від 30.05.2017р. видане Миколаївським інститутом
професійного розвитку і освіти;
- Чахай М.І., посвідчення № 11 від 12.06.2017р. видане КЦГТ ТОВ “Миколаївським інститутом
професійного розвитку і освіти”.
Наказом № 20-ОП (п. 1) від 14.09.2017р. призначено відповідальну особу за справний стан,
безпечне транспортування, зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами головного механіка
Шпака Д.А. (посвідчення з охорони праці № 216/П від 7.07.2017р. по програмі “Правила будови та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” видане ДП “Волинський експертнотехнічний центр Держпраці”, протокол № 37).
При газополум’яних та газозварювальних роботах використовуються газові різаки
"Донмет-142", виробника - “Завод автогенного обладнання”, м. Краматорськ, Донецька область,
Україна.
Газові балони зберігаються у спеціальних сухих і провітрюваних приміщеннях, а на відкритих
майданчиках - під навісами з негорючих матеріалів, які захищають їх від опадів та попадання прямих
сонячних променів.
Порожні балони зберігаються окремо від балонів наповнених газом.
Газові балони товариства перевозяться, зберігаються, видаються і отримуються тільки особами,
які пройшли навчання і мають відповідне посвідчення.
Після закінчення роботи балони з газом розміщуються у спеціально відведених для зберігання
балонів місцях, які виключать доступ до них сторонніх осіб.
Допуск виробничого персоналу до виконання заявлених видів робіт здійснюється за наряддопусками на проведення робіт із підвищеною небезпекою.
Наказом № 15-ОП від 29.08.2017р. (п. 6) призначено відповідальну особу за безпечне виконання
робіт на висоті, в траншеях і котлованах та земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2м або в
зоні розташування підземних комунікацій головного інженера Парницького В.В. (посвідчення з
охорони праці № 80/В від 20.07.2017р. по програмі “Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті” видане ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, протокол № 42).
Наказом № 15-ОП (п. 2) від 29.08.2017р. затверджено список посадових осіб, яким надано право
видачі наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Для виконання будівельно-монтажних робіт підвищеної небезпеки, в т. ч. на висоті (в опорному
З

просторі) передбачено застосовувати засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні, драбиші
металеві та дерев’яні, каски.
Роботи на висоті здійснюються за допомогою риштувань, помостів, підйомника автомобільного
гідравлічного ВС-22-ОІРГ.
Організація безпечного виконання верхолазних робіт, що виконуються на висоті 5 м і більше над
поверхнею ґрунту, перекриття або робочого настилу (при виконанні робіт в опорному просторі),
здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» та ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека в будівництві» забезпечена наявністю експлуатаційної документації, інструкції відповідальної
особи, яка здійснює контроль за безпечним виконанням верхолазних робіт та інструкцій з охорони
праці для працівників, які дані роботи виконують.
Наказом № 19-ОП (п. 2) від 14.09.2017р. створено комісію по випробуванню засобів
індивідуального захисту, прийманню та огляду риштувань і помостів, в складі:
Парницького В.В. - головного інженера;
Мателеги В.І. - начальника дільниці № 1;
Труїла Т.Г. - начальника дільниці № 2;
Власюк Н.Я. - інженера з охорони праці.
Комісія провела випробування засобів індивідуального захисту, про що свідчать протоколи (акти)
їх випробувань.
Працівники товариства, які допускаються до виконання заявлених видів робіт підвищеної
небезпеки, пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів праці в ПДК
товариства в об’ємі, передбаченому тематичними планами і програмами спеціального навчання, а
також інструкцій з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
Працівники товариства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Положення про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям та ін. 313, ведеться їх облік в картках особистого обліку.
Працівники товариства, які допускаються до виконання заявлених видів робіт підвищеної
небезпеки, згідно Положення про медичний огляд працівників певних категорій, проходять попередній
та періодичний медогляди та мають відповідні допуски до професійної придатності.
В ТзОВ "Волинська мостобудівельна компанія” організовано проходження працівниками
товариства медогляду в лікувальних закладах, що мають на те відповідні повноваження. Результати
попереднього медогляду оформлюються відповідними картками.
ТзОВ "Волинська мостобудівельна компанія” забезпечене для потреб дільниці санітарнопобутовими приміщеннями.
ТзОВ "Волинська мостобудівельна компанія” забезпечене законодавчими та іншими нормативноправовими актами з охорони праці для виконання заявлених видів робіт.
Наказом № 02-ОП від 1.08.2017р. створено комісію по проведенню щорічного навчання і
перевірки знань працівників з питань охорони праці у товаристві в складі:
- Власюк Н.Я. - інженера з охорони праці, голови комісії (посвідчення з охорони праці № 4331
від 8.11.2012р. Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом, протокол
№ 265 і
продовжене 25.06.2015р., протокол № 91);
- Парницького В.В. - головного інженера, члена комісії (посвідчення з охорони праці
№
2725 від 17.09.2015р. видане Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом, протокол № 139);
-Шпака Д.А. - головного механіка, члена комісії (посвідчення з охорони праці № 216/П від
7.07.2017р. по програмі “Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”
видане ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, протокол № 37);
Кудінової О.В. (Ваврищук О.В.) - менеджера по персоналу, члена комісії посвідчення з охорони

праці №597/011 від 09.10.2015р. видане ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”,
протокол № 45;
Груша Т.Г. - начальника дільниці № 2, члена комісії (посвідчення з охорони праці по програмі
“Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів” № 150/Кр від 31.08.2016р.
видане ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, протокол № 50);
-Мателеги В.І. - начальника дільниці № 1, члена комісії (посвідчення з охорони праці по
програмі “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів” № 142/Кр від
31.08.2016р. видане ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, протокол № 50).
Наказом № 25-ОП від 24.11.2017р. переглянуті та затверджені доопрацьовані інструкції з охорони
праці за спеціальностями та видами робіт.
Для безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки у товаристві ведуться:
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту,
- Журнал приймання та огляду риштувань та помосту,
- Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці,
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями,
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці..
Виробничий персонал, зайнятий на виконанні заявлених видів робіт проходить інструктажі на
робочих місцях, про що є відповідні записи в журналах встановлених форм.
Наявні і відповідні копії документів організації технічної і безпечної експлуатації заявлених
електроустановок товариства при проведенні електрозварювальних робіт, а саме :
- перелік посад та професій електротехнічних і електротехнологічних працівників, яким
необхідно мати відповідну групу з електробезпеки, затверджений 20.02.18р.,
- наказ №04-ОП від 01.08.17р. “Про затвердження положення про спеціальну підготовку і
навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації
електроустановок і призначення комісії ддя проведення перевірки знань електротехнічних і
електротехнологічних працівників “,
- наказ №6- ОП від 01.08.17р. “ Про призначення посадових осіб відповідальних за технічний
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства “ - обов'язки покладені на гол. механіка Шпака Д.
А.,
- наказ №08-ОП від 01.08.17р. “Про організацію проведення навчання та перевірки знань з
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ “,
- наказ №09-ОП від 01.08.17р. “Про перегляд і затвердження інструкцій по електрогосподарству
та безпечній експлуатації електроустановок “,
- наказ №31-ОП від 21.12.17р. “ Про допуск до самостійної роботи “ ( електрозварників),
- положення про енергетичну службу, затверджене 20.02.18р.,
- посвідчення про навчання і перевірку знань з електробезпеки
відповідального за
електрогосподарство гол. механіка Шпака Д. А., №177/Е , протокол №69 від 07.12.17р., видане ДП «
Волинський ЕТЦ « , остання перевірка знань з електробезпеки в об'ємі У гр. до і понад 1000В —
07.12.17р.,
- посвідчення про навчання і перевірку знань з електробезпеки інженера з охорони праці Власюк
Н.Я., №2718 , протокол №258 від 18.12.14р., видане Волинським обласним НКК , остання перевірка
знань з електробезпеки в об'ємі ІУ гр. до 1000В -— 07.12.17р.,
викопіровка із журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки адміністративнотехнічних працівників ( останні записи - 07.12.17р.),
- викопіровка із журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки електротехнологічних
працівників ( останні записи - 28.09.17р.),
- викопіровка із журналу інструктажів на робочому місці — останній повторний інструктж
електротехнологічних працівників 16.12.17р.,
- копії - медичних довідок про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду
електротехнологічних працівників від. 08.12.16р.,

- копії документів професійного навчання електротехнічних і електротехнологічнх працівників :
-диплом Шпака Д.А. серії ВС №34920359 від 27.06.2008р. про присвоєння кваліфікації
спеціаліста механіка Луцьким національним технічним університетом,
- електрогазозварника Чахая М.Г., свідоцтво № 08378 від 16.10.2001р. протокол №33а, видане
Волинським обласним УЦ АПК,
- електрозварника Брика В.І., свідоцтво № 3649 від 20.11,1990р. видане в/ч 32452;
- копія довідки про забезпечення засобами індивідуального захисту і спецодягом від 29.08.17р.,
- перелік заявленого електрозварювального обладнання товариства від 05.02.18р.,
- графік оглядів електроустановок ( в т. ч. електрозварювального обладнання ) , затверджений
20.02.18р.,
- протокол електролабораторних вимірів опору ізоляції електрообладнання, силових кабельних
ліній і електропроводки №356 від 05.02.18р., виданий електролабораторією ТзОВ “ ВЕТК “ м. Луцьк,
- протокол випробувань електрозахисних засобів, які експлуатуються в електроустановках
товариства №443 від 03.12.17р., №450 від 11.12.17р., видані електролабораторією служби ізоляції
ПрАТ “ Волиньобленерго “,
- перелік робіт що виконуються за наряд-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної
експлуатації в електроустановках, затверджений 20.02.18р.,
посадова інструкція особи відповідальної за електрогосподарство , затверджена 01.08.17р.,
- положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних
працівників з питань технічної експлуатації електроустановок , затверджене 01.08.17р.,
- інструкція №95 з охорони праці для електрогазозварника, затверджена 24.11.17р.,
- інструкція №113 з охорони праці для електрозварника при ручній електродуговій зварці,
затверджена 24.11.17р.,
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями,
- журнал обліку та зберігання засобів захисту, які експлуатуються в електроустановках.
- журнал обліку , перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників.
Наявне електрозварювальне обладнання заводського виготовлення і знаходиться в справному
стані.
Електрозварювальні роботи виконують кваліфіковані електрогазозварники, відповідно навчені і
проінструктовані.
Для захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції передбачено:
захисне автоматичне вимикання живлення
Таким чином при проведенні аудиту системи управління охороною праці та обстеженні
матеріально-технічної бази товариства з обмеженою відповідальністю “ Волинська мостобудівельна
компанія “ встановлено, що система управління
праці товариства забезпечує безпечне
виконання заявлених робіт підвищеної небезпекш ^^Іно»
Генеральний директор
ТзОВ «Волинська мостобудівельна кої
«є-1 »
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