ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВВВ МОНТАЖ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

Україна, 03680, м. Київ, вулиця Смольна, будинок 9 Б
40113939,
(код згідно з ЄДРПОУ)
Д иректор, КОВАЛЬ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ, тел. +380684691785,
vvvmontazh@ukr.net,
(ім’я, по батькові керівника,номер телефону, телефакс, адреса електронної пошти )

Рівненська обл., Березнівський р-н., с.Яринівка, вул. Лісова, 3. та по місцях
виконання робіт на території України
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
не укладався
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Коваль Віталій Станіславович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВВВ МОНТАЖ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

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,
устатковання підвищеної небезпеки:
> Технологічні транспортні засоби (п. 5 Додатку 7, Порядку...):
• Навантажувач фронтальний марка «SD300N», зав. № DXCCWLCDCH0010548,
2017 року виготовлення, Китай;
• Навантажувач фронтальний марка «DISD SD300N», зав. №
DXCCWLCDVJ00110768, 2018 року виготовлення, Китай;
• Міні - навантажувач марка «BOBCAT S650», зав. № A3NV19561, 2012 року
виготовлення, СІНА;
• Каток грунтовий марки «НАММ 501 Ш», зав. № 37759, 1995 року
виготовлення, Німечина;
• Каток дорожнійй марки «НАММ HD8VV», зав. № Н І991226, 2013 року
виготовлення, Німечина;
• Каток дорожнійй марки «НАММ DV85VO», зав. № НІ 980064, 2011 року
виготовлення, Німечина;
• Каток дорожнійй марки «НАММ DV85VV», зав. № Н1980136, 2013 року
виготовлення, Німечина;
• Каток дорожнійй марки «НАММ GRW280-10», зав. № Н1950323, 2012 року
виготовлення, Німечина;

• Автогрейдер марки «SEM 919», зав. № SEM 00919ES9R00727, 2018 року
виготовлення, Китай;
• Асфальтоукладача марки «VOGELE SUPER 1800-Зі», зав. № 14820260, 2014
року виготовлення, Німечина
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, устатковання підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
__________________________________ЗО____________________________________
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Офісне приміщення розташоване за адресою:
Україна, 03680, м. Київ, вулиця Смольна, будинок 9 Б.
Інші відомості: наказом по підприємству від 12.09.2018 р. №1-ОП
призначений інженером по охороні праці Комаров Сергій Миколайович „ який
пройшов навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці (протокол
№88/1 від 06,09,2018 р, ДП «Рівненський ЕТЩ . Наказом по підприємству від
12,09.2018 № 1-ОП створена служба охорони праці. Положення про Службу
охорони праці, що затверджене наказом від 12,09.2018 № 03-ОП «Про затвердження
положень з охорони праці». На підприємстві функціонує система управління
охороною праці. Положення про Систему управління охороною праці затверджене
наказом від 12.09.2018 № ОЗ-ОП «Про затвердження положень з охорони праці».
Створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують
вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони праці.
Директор ТОВ «ВВВ Монтаж» Коваль В.С. пройшов навчання та перевірку знань з
питань охорони праці в ДП «Рівненський ЕТЦ» (протокол №88/1 від 06,09.2018 р.)
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в ТОВ «ВВВ Монтаж», що затверджене наказом від 12,09.2018 року №03-ОП..
У Товаристві наказом №12-ОП від 15,09.2018 року, призначено
відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію технологічних
транспортних засобів - заступника директора Сазонова В,В., який пройшов навчання
в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час
роботи з інструментами та пристроями» в комісії Управління Держпрапі у
Рівненській області, посвідчення № 2890-88-18. протокол №88/1 від 06.09.2018;
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні ДБН.3,2-2-2009
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правил охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці на
автотранспорті» в комісії Управління Держпрапі у Рівненській області, посвідчення
№ 2890-88/6-18. протокол №88/1-6 від 06,09,2018 року.
(прізвище, ім’я, по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій про
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

На підприємстві розроблені, а також введені в дію посадові інструкції
на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці на професії та види робіт для
робочих спеціальностей та інша нормативна документація з дотриманням вимог та з
урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій персоналу

затверджений наказом по підприємству від 12.09.2018 року № 04-ОП Перелік
інструкцій з охорони праці затверджений наказом по підприємству від 12,09.2018 р.
№02-ОП.
У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0,004,12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони
праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони
праці.
Наказом від 15,09,2018 за №06-ОП створена комісія для проведення перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці, які у встановленому
порядку пройшли навчання та перевірку знань. На підприємстві наявний Порядок
ведення нарядної системи (порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на
проведення робіт), затверджене наказом від 12,09,2018 року № ОЗ-ОП. а також
Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної
небезпеки, затверджене наказом від 12,09,2018року № ОЗ-ОП, Наказом № 08-ОП від
15,09,2018 р, призначено осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання
підвищеної небезпеки.
Працівники
підприємства
проходять
періодичні
медогляди
та
психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту.
_____В наявності необхідна експлуатаційна та ремонтна документація на вказане
обладнання підвищеної небезпеки. Підприємство забезпечено нормативно-правовою
та матеріально технічною базою.

(підпис)
27.12.2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у
Рівненській області
20__р. №

./правління Держ праці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
і За Мч 5 , ^ ?бід.
(посада, підпис)

