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Начальнику
Управління Держпраці у
Рівненській області
Наконечному Ю.М.
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ « Ллентаб Україна»
Місцезнаходження юридичної особи : 08131 , Київська область,с.Софіївська Борщагівка,
вул. Соборна, 114
Місце її державної реєстрації: Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного
управління юстиції київської області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38851810
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.99- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у ;
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Іванов Костянтин Сергійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.-факс :044391-03-43; моб. : 067243-92-29, Тaras.Salienko@llentab.ua
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 33003, Рівненська область, м. Рівне,
вул. Гагаріна, буд.39,
Я, Іванов Костянтин Сергійович— директор ТОВ «Ллентаб Україна » 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:
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- 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.
Роботи на висоті по монтажу сталевих конструкцій працівники ТОВ «Ллентаб
Україна» виконують з орендованих ножничних підйомників Haulotte Hl5SX , відповідно до
договору №2-010913 від 01.09.2013 з ТОВ «ПЕККАНІСКА». На об’єкті для виконання робіт
на висоті будуть задіяні наступні ножичні підйомники ТОВ «ПЕККАНІСКА» ,які
зареєстровані в органах Держгіпромнагляду та мають дозвіл на експлуатацію, а саме;
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5.03.2018
дійсний до
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18.12.2014

5.03.2018

Технічні характеристики ножничного підйомника Н 15 8Х
Рабочая высота подъемника

11,5 м

Номинальная высота подъемника

10 м

Ширина шасси подъемника

2,25 м

Ширина рабочей платформы

1,89 м

Длина шасси подъемника

4,12 м

Длина рабочей платформы

5,3 м

Внутренние размеры рабочей платформы

5,2 м х1,81 м

Длина шасси с выносными опорами

5,3 м

М аксимальная высота подъема, ограждения

11,19 м

Дорожный просвет

0,27 м

Колесная база

2,75 м

Внешний радиус разворота подъемника

6,2 м

(по внешней выносной опоре)
Внутренний радиус разворота подъемника

2м

(по внутренней выносной опоре)

Грузоподъемность с использованием

700 кг (4 человека)

выдвижных секций с равномерно
распределенной нагрузкой
М аксимально допустимая боковая нагрузка

40 Н

М аксимально допустимая скорость ветра

10 м/с на высотеЮ м

при эксплуатации подъемника
Допустимый уклон рабочей площадки

2°

Скорости передвижения
Низкая:

1,6 км/ч;

Средняя:

3,2 км/ч;

Высокая:

6 км/ч.

М аксимальное значение преодолеваемого

40%

уклона
Время подъема / опускания рабочей

43 /65 сек

платформы без нагрузки
Время подъема / опускания рабочей

60 /57 сек

платформы с полной нагрузкой
Емкость бака гидравлической жидкости

100 л

Д авление в основной гидросистеме

240 бар

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ТОВ «Ллентаб Україна» має договір страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди при виконанні
ремонтних, монтажних, будівельних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,

з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Страховий поліс №261.994109205.0045 від 01.11.2016 року по 31.10.2017 року,
страхова компанія ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», у сфері добровільного
страхування будівельно-монтажних ризиків та загальної цивільної відповідальності, у рамках
міжнародної програми страхування будівельно-монтажних ризиків та загальної
відповідальності групи Llentab AB.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких і с н у є підвищенні) ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 35 чоловік з них 11 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки.
Інформація про наявність експлуатаційної документації на конкретне устаткування:
Під час збирання сталевих конструкцій працівники ТОВ «Ллентаб Україна»
використовують професійний електроінструмент, а саме гайковерти , шуруповерти, дрилі
торгових марок « Хілті» та « Макіта». Раз в півроку електроінструмент проходить перевірку.
На кожний електроінструмент ТОВ «Ллентаб Україна» має експлуатаційну документацію,
зокрема паспорт, інструкцію з експлуатації, інструкцію з охорони праці, протокол перевірки
ізоляції №24 від 15 вересня 2017 року ПП «Укрпромліфтзвар». Дата наступної перевірки -15
березня 2018 року.
Електроінструмент, який використовується на об’єкті, а саме:
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"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн)

690000875

15

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

341444

138

МАКІТА
(Японія)

141394

248

4

ГАЙКОВЕРТ ТУ/0350

МАКІТА
(Японія)

117547

188

5

ШУРОПОКРУТ ЗТ800

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

206655

554

6

ШУРОПОКРУТ ЗТ800

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

207415

555

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

848995

557
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дриль
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В наявності
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Паспорт,

В наявності
В наявності

В наявності

В наявності
В наявності

8

ШУРОПОКРУТ втвоо

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

206661

483

9

ШУРОПОКРУТ втвоо

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

347101

475

10

ШУРОПОКРУТ втвоо

"ХІЛТІ"
(Ліхтенштейн

97477

17

В наявності
В наявності

Працівники пройшли навчання та мають II групу з електробезпеки для роботи з
електроінструментом, протокол №70-17 від 17.03. 2017 року по ПП « Укпромліфтзвар ».
Зварювальних апаратів ТОВ «Ллентаб Україна» не використовує, тому що всі елементи
сталевих конструкцій скріплюються за допомого болтових з'єднань.
Для забезпечення від падіння з висоти працівники використовують індивідуальні
страхувальні системи від падіння та позиціонування на робочому місці «Utility Рго», модель 2
PL-K-EN. Відповідність даного виробу вимогам РРЕ Directive 89/686/ЕЕС підтверджується
декларацією про відповідність, складеної на підставі сертифікату перевірки типу, виданою
нотифікованим органом TUV ZUD ( номер 0123). Виробник : ТОВ «Промислові засоби
індивідуального захисту». Дата випробування: протокол № 03/06 від 01 червня 2017 року ТОВ
ПРОМЗІЗ -ІНЖИНІРИНГ»- 10 шт. Дата наступного випробування 01 листопада 2017 року.

Наказом № 20ЮП від 25 вересня 2017 року призначено відповідального інженернотехнічного працівника Волошина Миколу Івановича відповідальним за виконання робіт на
висоті.
Кількість будівель і споруд (приміщень):
ТОВ « Ллентаб Україна» орендує офісне приміщення
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
ТОВ « Ллентаб Україна » не має виробничих об'єктів.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки:
На ТОВ «Ллентаб Україна » наказом №
11/ОП від 19 .10.2013 р. по підприємству призначені:
-

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ « Ллентаб
Україна » - Іванов Костянтин Сергійович;
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних
підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних
рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Салієнко Тарас
Борисович;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці — начальник дільниці Стаднік
Олександр Петрович
- Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям:
майстер дільниці — Волошин Микола Іванович
майстер дільниці — Сафянов Валерій Борисович
Наявність служби охорони праці:
На ТОВ « Ллентаб Україна » наказом № 1/ОП від 01.10.2013 року створена служба з
охорони праці, наказом № 2/ОП від 01.10.2013 року затверджено положення про службу та
наказом № 32 від 01.02.2013 року затверджено положення про систему управління охороною
праці на підприємстві.
Інформації про інструкції: На ТОВ «Ллентаб Україна» розроблені та перезатвердженні
наказом № 11/ОП від 05.10.2016 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт
згідно положення
Перелік
інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт які діють у
ТОВ " ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА "
№ п/п
Найменування інструкцій
1. Інструкція з охорони праці загальнооб’єктова про заходи пожежної
безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт.
2.
Інструкція з охорони праці по електробезпеці для всіх працюючих на
будівельних майданчиках.
3.
4.
5.
6.
7.

Інструкція
Інструкція
Інструкція
Інструкція
Інструкція

8.

Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача.

9.

Інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та залізобетонних
конструкцій.

10.

Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля.

з охорони
з охорони
з охорони
з охорони
з охорони

праці з надання першої медичної допомоги.
праці для підсобного робітника.
праці для стропальника.
праці при роботі на ПЕОМ.
праці для маляра

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
.23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
Інструкція з охорони праці при монтажі (демонтажі)будівельних
риштувань.
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт будівельними
машинами поблизу та в охоронній зоні повітряних ліній електропередач.
Інструкція з охорони праці про порядок огляду знімних
вантажозахоплюючих пристроїв та тари.
Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
Інструкція з охорони праці для вантажника.
Інструкція з охорони праці для покрівельника.
Інструкція з охорони праці для оператора монтажно-поршневих
(порохових) інструментів.
Інструкція з охорони праці при використанні запобіжних поясів.
Інструкція з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних
механізмів.
Інструкція з охорони праці із застосуванням електричних, ручних машин
та інструментів.
Інструкція з охорони праці для тесляра.
Інструкція з охорони праці для столяра будівельного.
Інструкція з охорони праці при роботі з застосуванням засобів
підмощування.
Інструкція з охорони праці при роботі з отруйними, шкідливими та
пожежонебезпечними речовинами.
Інструкція з охорони праці при проведенні робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці при роботі з застосування драбин.
Інструкція з охорони праці при виконанні антикорозійних робіт.
Інструкція з охорони праці при роботі на мобільному пристрою для
корончатого сверління КВМ 320.
Інструкція з охорони праці при роботі в осінньо-зимовий період.
Інструкція з охорони праці при експлуатації гідро підіймальних та
телескопічних вишок.
Інструкція з охорони праці на копіювальних апаратах
Інструкція з охорони праці для робітника по складу.

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На ТОВ «Ллентаб Україна » наказом № 4/ОП від 02.10.2013 року створена постійно
діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли повторну
перевірку знань навчальному центрі ТОВ « Радар Центр» згідно протоколу № 236-16 від
30.10.2016 року та мають посвідчення про перевірку знань з Правил по охороні праці при
виконанні робіт на висоті — НПАОПО.00-1.15-07; протокол № 236-16 від 30.10.2016 року про
перевірку знань законодавства про охорону праці, електро та пожежної безпеки, надання
першої медичної допомоги( НПАОП 45.2-7.02-12) та мають посвідчення.
№ Прізвище та
Посада
п\п імя по батькові
1

Іванов К.С.

2

Салієнко Т.Б.

Директор
Інженер з
охорони праці

№, дата посвідчення №, дата, протоколу
навчання з охорони
праці

Місце
проведення
навчання

№236-16-09
від.30.10.16 р.
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ЦЕНТР»
Інформації т о проведення навчання та інструктажу з питань охорони пусті працівників:
Працівникам ТОВ «Ллентаб Україна» які виконують роботи на висоті, перед
початком виконання робіт на висоті, проводиться відповідальною особою, цільовий інструктаж
з охорони праці, за наряд-допуском або розпорядженням. Обсяг і зміст цільового інструктажу
визначається залежно від видів робіт, що виконуються. Відповідно до затверджено графіка
проведення перевірки знань з питань охорони праці, працівники щорічно проводять навчання
та перевірку знань в учбових закладах які мають відповідні ліцензії для проведення
спеціального навчання:
-протокол №72-17 від 20.03. 2017 року по ПП « Укпромліфтзвар » про перевірку Правил з
охорони праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП0.00-1.15-07 — допускається до роботи
на висоті 8 осіб, Правил безпечної роботи з інструментом та приладами НПАОП 0.00-1.71-13
— допускається до роботи електроінструментом - 8 осіб.
-протокол №83-17 від 20.03. 2017 року по ПП « Укпромліфтзвар » про перевірку Правил з
охорони праці при виконанні робіт на висоті — НПАОПО.ОО-1.15-07 — допускається до роботи
на висоті 4 осіб, Правил безпечної роботи з інструментом та приладами НПАОП 0.00-1.71-13
— допускається до роботи електроінструментом - 4 осіб.

ТОВ «Ллентаб Україна» маємо дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
№ 3641.13.32 від 16 жовтня 2013 року.
Інформація про нормативно-правову та матеріально-технічну базу та навчальнометодичного забезпечення:
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «Ллентаб Україна » працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту.
1. Каска
25 шт.
2.Пояс запобіжний
22 шт.
3.
Чоботи шкіряні утеплені
22 пар
4. Костюм х/б
22 шт.
5. Костюм брезентові
22 шт.
6. Рукавиці х/б
100 пар
7. Окуляри захисні
25 шт.
8. Респіратор "Лепесток"
50 шт.
9. Респіратор РУ
30 шт.
10. Перчатки резинові
28 пар.
11. Перчатки діелектричні
15 пар.
12. Куртка ватна
25 шт.
В ТОВ « Ллентаб Україна » є затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з
питань охорони праці, наказом №5/ОП від 03.10.2013 року затверджено та введено у дію
положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, підприємство
має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними
посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці:
П

е р е л і к

нормативних документів з охорони праці, які діють в
ТОВ " ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА "
Закони України
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про колективні договори і угоди"
Господарський кодекс України
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Цивільний кодекс України
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Міжгалузеві нормативні акти
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці та промислова безпека у будівництві.
НПАОП 0.00-4.12-05 - Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.01-08 - Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.21-04 - Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-1.01-07 - Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-6.02-04 - Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-4.29-97 - Типове положення про кабінет охорони праці
НПАОП 0.00-1.71-13 - Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.
НПАОП 0.00-1.15-07 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
НПАОП 0.00-5.06-94 - Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт
з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.07-94 - Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 0.00-5.28-03 - Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів
НПАОП 0.00-6.01-04 - Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з
охорони праці
НПАОП 0.00-5.04-95 - Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-1.36-03 - Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-3.09-05 - Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної
галузі.
ТОВ « Ллентаб Україна» не має устаткування на якому виготовляються сталеві
конструкції, всі елементи сталевих конструкцій виготовляються за кордоном та доставляються
в Україну відповідно до догорів поставок з Замовником. ТОВ «Ллентаб Україна» виконує
тільки монтаж сталевих кон
дання в декларації
недостовірних даних попере
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