
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_________________

_______ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІЛЕРБУЛОСНОВА"________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Кобилянського, будинок 219,_
місцезнаходження,

___________________________________ офіс 4_____________________________________

___________________________ код ЄДРПОУ 43449057______________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - директор Лис Дмитро Петрович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________________ тел. 050-189-18-11_______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
___________на території України, згідно договорів підряду_______
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_________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА" не є об'єктом підвищеної 
небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
ЛІДЕРБУДОСНОВА" страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводить._____________________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________________ 31.08.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Лис Дмитро Петрович__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця) 
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:_____________________________
- Зварювальні роботи.___________________________________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 6, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 5__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: приміщення, загальною площею 12,8 кв.м., знаходиться в будівлі
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219, офіс 4, згідно договору
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

оренди нежилого приміщення від 20.03.2020 за № 140, що укладений між
ТОВ "АБВ-Комби"._____________________________________________________________

Інші відомості: директор Лис Д.П., начальник дільниці Ковера А.О., начальник 
ВТВ Осман М.О., інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли навчання з 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки пройшли навчання в ТОВ "Навчально-курсовий 
центр "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.06.2020 № 6/14, посвідчення 
№ 3718, № 3719, № 3720, № 3721; директор Лис Д.П., начальник дільниці Ковера А.О., 
начальник ВТВ Осман М.О., інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли навчання з 
"Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" пройшли навчання в 
ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.06.2020 № 6/25, посвідчення № 3760, № 3761, № 3762, № 3763; директор Лис Д.П., 
начальник дільниці Ковера А.О., інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли навчання 
з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання"в ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 15.07.2020 № 7/28, посвідчення № 4006, № 4008, № 4007; 
начальник ВТВ Осман М.О. пройшов навчання з "Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 26.08.2020 № 8/36; директор Лис Д.П., начальник дільниці Ковера 
А.О., начальник ВТВ Осман М.О., інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли 
навчання з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил 
пожежної безпеки України" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань від
17.06.2020 № 6/16-1 (V група з електробезпеки -  Лис Д.П. з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В; ІУ гр. -  Осман М.О., Стулін В.В. з 
допуском до 1000 В; ІУ гр. -  Ковера А.О. з допуском до і понад 1000 В), протокол від
17.06.2020 № 6/16-1, посвідчення № 3726, № 3727, № 3728, № 3732; директор Лис Д.П., 
начальник дільниці Ковера А.О. пройшли навчання з "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці



ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол засідання комісії з перевірки знань відповідних 
Правил за участю в комісії державного інспектора з енергетичного нагляду Управління 
державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровської області, 
протокол від 21.07.2020 № 7/33, V та IV групи з електробезпеки; начальник ВТВ 
Осман М.О., інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли навчання в 
ТОВ "Навчально-курсовий центр "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол засідання комісії з 
перевірки знань відповідних Правил за участю в комісії державного інспектора з 
енергетичного нагляду Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у 
Дніпропетровської області, протокол від 21.07.2020 № 7/25, IV група з електробезпеки; 
директор Лис Д.П., начальник дільниці Ковера А.О., начальник ВТВ Осман М.О., 
інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшли навчання з "Пожежної безпеки посадових 
осіб підприємств, установ та організацій" в ТОВ "Навчально-курсовий центр 
"МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол засідання комісії з перевірки знань від 19.06.2020 
№ 42, посвідчення № 0400, № 0401, № 0402, № 0403.________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:_________________________________________________
- Наказом від 18.06.2020 № 4 відповідальною особою за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві 
призначено директора підприємства Лис Д.П.______________________________________
- Наказом від 18.06.2020 № 9 відповідальним за безпечне проведення 
електрозварювальних робіт призначено директора підприємства Лис Д.П._____________
- Наказом від 18.06.2020 № 9 відповідальною особою за видачу наряд-допуску на 
виконання вогневих робіт, установлювати контроль за дотримання виконавцями робіт 
вимог правил пожежної безпеки, забезпечувати місце проведення робіт засобами 
пожежогасіння, огляд місця проведення вогневих робіт після закінчення робіт
призначено начальника дільниці Ковера А. О.______________________________________
-Наказом від 18.06.2020 № 9 відповідальною особою за безпечне виконання 

газонебезпечних робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах призначено 
начальника дільниці Ковера А.О.__________________________________________________
- Наказом від 18.06.2020 № 11 відповідальною особою за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних в цілому по підприємству 
призначено директора Лис Д.П.; за організацію та безпечне виконання робіт на висоті, в 
тому числі верхолазних, які будуть керівниками робіт та проводитимуть підготовку 
робочих місць на дільницях призначено начальника дільниці Ковера А.О._____________
- Наказом від 18.06.2020 № 7 відповідальною особою за загальний стан 
електрогосподарства, підприємства призначено начальника дільниці Ковера А.О.______
- Наказом від 31.01.2020 № 22 відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства в цілому призначено директора 
Лис Д.П. (ІУ гр. з ел./б.)._________________________________________________________
- Наказом від 18.06.2020 № 8 відповідальною особою за забезпечення пожежної безпеки 
виробничих, складських приміщень, технологічного та інженерного устатковання, 
утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту на дільницях 
призначено начальника дільниці Ковера А.О.______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІЛЕРБУЛОСНОВА" створена служба охорони 
праці, яка діє відповідно до "Положення про службу охорони праці", затвердженого
18.06.2020 № 17. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на 
інженера з охорони праці Стулін В.В._____________________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на



підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 18.06.2020 № 6.: Голова комісії - директор Лис Д.П.; члени комісії: - інженер з
охорони праці Стулін В.В., начальник ВТВ Осман М.О.______________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві, затверджене 
наказом від 18.06.2020 № 16._____________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 18.06.2020 
№ 17.__________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці працівників підприємства, затверджене наказом від 18.06.2020 № 18.____________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 
затверджене наказом від 18.06.2020 № 19._________________________________________
- Положення про енергетичну службу підприємства, затверджене наказом від 18.06.2020 
№ 22.__________________________________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом від
18.06.2020 № 24.________________________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом від
18.06.2020 № 23.________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань праці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки.________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора підприємства, 
начальника виробничого технічного відділу, начальника дільниці, інженера з охорони
праці та інші.___________________________________________________________________

Затверджені наказом від 18.06.2020 № 10 інструкції з охорони праці за професіями та 
видам робіт: Інструкція з охорони праці загальні вимоги безпеки з охорони праці для 
робітників підприємства № 01-ОП; Інструкція з охорони праці про заходи пожежної 
безпеки на об’єктах підприємства № Р2-ОП; Інструкція з охорони праці з надання першої 
(долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві № 3 -ОП; 
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустатковання № Р4-ОП; Інструкція з охорони праці для електрогазозварника 
№ Р5-ОП; Інструкція з охорони праці під час виконання роботи із застосуванням 
електричних ручних машин та електроінструментів № 06-ОП; Інструкція з охорони праці 
з електробезпеки для робітників і службовців № Р7-ОП; Інструкція з охорони праці під 
час ручного переміщення вантажів № Р8-ОП; Інструкція з охорони праці при роботі з 
ручним інструментом № Р9-ОП; Інструкція з охорони праці під час проведення земляних 
робіт № 1Р-ОП; Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних 
драбин та драбинок № 11 -ОП; Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
№ 12-ОП; Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з інструментами та 
пристроями № 13-ОП; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з 
використанням спеціальних страхувальних засобів № 17-ОП; Інструкція з охорони праці 
для електротехнічного персоналу № 18-ОП; Інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт з робочої платформи автогідропідіймальника № 19-ОП; Інструкція з охорони праці 
під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві № 20-ОП; Інструкція з 
охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж № 21 -ОП; 
Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж № 22-ОП; Інструкція з 
охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті № 23-ОП; Інструкція 
з охорони праці під час монтажу контуру заземлення № 24-ОП; Інструкція з охорони 
праці під час обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1000 В



№ 25-ОП; Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп’ютером № 28-ОП, 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах; та інші. Інструкції по формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці"._________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
-електрогазозварник Тополь О.А. пройшов навчання, а саме: за професією 
"електрогазозварювальник" в професійно-технічному училищі № № 45 м. Кривого Рогу, 
атестат від 01.02.1999 № 115; за професією "електромонтер по ремонту і обслуговуванню 
електрообладнання" в Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінаті 
"Криворіжсталь", посвідчення від 27.02.2002 № 2308; за професією "електромонтер по 
ремонту і обслуговуванню електрообладнання" в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", 
свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 02.07.2014 
реєстраційний № 2014/3034; за професією "стропальника" з правом управління ВПМ, що 
керуються з підлоги в ВАТ "Міттал Стіл Кривий Ріг", протокол від 14.05.2010 № 84 та в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 20.08.2020 № 8/30; з "Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 29.07.2020 № 7/47, посвідчення № 4143, з допуском до виконання 
робіт на висоті та верхолазних робіт; має ІУ групу з електробезпеки та допуск до роботи 
в електроустановках напругою до і вище 1000 В, чергова перевірка знань з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки 
України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 17.06.2020 № 6/17-1, посвідчення № 
3729; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в комісії ТОВ 
"НКЦ "МОНОЛІТ" за участю державного інспектора з енергетичного нагляду 
Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровській 
області, витяг з протоколу від 13.08.2020 № 8/21; з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ 
"НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 26.06.2020 № 46, посвідчення
№ 0706;________________________________________________________________________
-електромонтер Роспопа С.О. пройшов навчання, а саме: за професією "монтажник 

радіоелектронної апаратури і приладів" в Професійно-технічному училищі № 14, 
м. Тячів Закарпатської обл., диплом від 01.07.1992 Серія З № 0094426; за професією 
"стропальник" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 20.08.2020 № 8/30; з "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.07.2020 № 7/47, посвідчення № 4144, з допуском до 
виконання робіт на висоті та верхолазних робіт; має ІУ групу з електробезпеки та допуск 
до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В, чергова перевірка знань з 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної 
безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 17.06.2020 № 6/17-1, 
посвідчення № 3731; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
комісії ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" за участю державного інспектора з енергетичного 
нагляду Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу від 13.08.2020 № 8/21._________________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли



перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.____________

У ТОВ "БУДТВЕЛЬНА ФІРМА ЛТДЕРБУДОСНОВА” є в наявності необхідна 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні робіт) на обладнання та устатковання, що 
використовуються при виконанні заявлених робіт, що декларуються. На підприємстві, 
здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил 
експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог з питань охорони
праці.__________________________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується 
наступне обладнання та устатковання та проходить випробування у термін, 
встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, 
а саме:_________________________________________________________________________
- інвертор зварювальний AW971300, заводський № б/н, рік виготовлення вересень місяць 
2020 рік, країна виробник -  Німеччина;___________________________________________
- пояс для утримання і обмежування зі стропом з металевого канату 5ПБ, призначений 
для забезпечення безпеки робіт на висоті, у тому числі на повітряних лініях 
електропередачі, зв’язку й радіофікації, на електричних і атомних станціях, розподільних 
пристроях, контактних мережах, інших енергетичних і висотних спорудженнях, як засіб 
індивідуального захисту від падіння, заводський № 000625, рік виготовлення червень 
місяць 2020, країна виробник -  Україна;___________________________________________
- строп з металевого канату СТ призначений для використовування в якості 
страхування за елементи конструкцій з гострими крайками під час виконання робіт на 
висоті, заводський № 002177, рік виготовлення вересень місяць 2019, країна 
виробник -  Україна;_____________________________________________________________
- електрозахисні засоби захисту: діелектричні рукавички, 8 од., протокол перевірки і 
випробування захисних засобів в електроустановках (напругою вище 1000 В) від
08.07.2020 № 1, виданий електротехнічною лабораторією ФОП Соколовський Т.Г. 
(свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ^ О  10012:2005, що 
видане ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГТЯ” від 02.01.2019 № 08-0006/2019 та 
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування електричного 
устатковання електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання 
напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно), виданий Державною службою України з 
питань праці від 28.09.2017 № 83.17.30); діелектричні боти, 4 од., протокол перевірки і 
випробування захисних засобів від 08.07.2020 № 1, виданий ФОП Соколовський Т.Г.; 
кусачки з ізольованими ручками, 4 од., протокол випробування основних засобів захисту 
до 1000 В від 08.07.2020 № 3, виданий ФОП Соколовський Т.Г.; викрутка з ізольованою 
ручкою, протокол випробування основних засобів захисту до 1000 В від 08.07.2020 № 2, 
виданий ФОП Соколовський Т.Г.;__________________________________________________
- протигаз ізолюючий шланговий ПТТТ-1:___________________________________________
- акумуляторний електричнй ліхтар напругою не вище 12 В;__________________________
- пояси лямкові комбіновані ПЛКЗ (2 од.), 2020 р.в., країна виробник -  Україна;________
- запобіжні мотузки;_____________________________________________________________
- ручні слюсарні інструменти, ручні електроінструменти та інші пристосування, які 
використовується під час виконання робіт та експлуатації устатковання, що 
декларуются.___________________________________________________________________

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах проводяться у порядку 
організації при наявності креслення на обладнання та схеми розміщення обладнання. 
Роботи проводяться за нарядом допуском, з виконанням спеціальних підготовчих заходів



(необхідні відключення, тимчасові загородження, додаткове освітлення, вентиляція,
аналіз проб повітряного середовища, тощо).________________________________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА"
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному 
обсязі відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці", а саме: костюм бавовняний, черевики, куртка утеплена, штани утеплені, рукавиці 
комбіновані, рукавиці діелектричні, калоші діелектричні, пояс запобіжний, каска 
захисна, окуляри захисні, жилет сигнальний та інше. Засоби індивідуального захисту 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____Всі працівники підприємства ТОВ____ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
ЛІДЕРБУДОСНОВА", що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд за місцем 
проживання згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять
психофізіологічну експертизу в ТОВ "ЦТОР".______________________________________
_____На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження нещасних випадків, 
виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на. підприємстві
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА" на 2020 рік._____________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на. підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;____________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА";_______________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;_________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.___
_____У ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА" є в наявності нормативно-
правова документація: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107); 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; 
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
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працівниками осіб з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; 
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві; 
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників; НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах; 
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; 
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів; 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та
інші.___________________________________________________________________________

У ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА" є кабінет охорони праці, 
оснащений: комп’ютером, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._______________
_____Матеріально - технічна база ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЛІДЕРБУДОСНОВА"
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт та 
експлуатації машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки. які
декларуються. _____________________________________________________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.П.Лис
( ін іц іали  т а  п р ізв и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 р. № Л /,

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) 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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