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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогаїи 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью «БМП « Південьбуд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49130.Дніпропетровська область. м.Дніпро. вул. Січеславська. буд.4. оФіс49________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Код ЄДРПОУ: 42617714 Бойко Любов Василівна e-mail:ugstroiy@ ukr.net___________________________
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;

Згідно укладеним договорам Україна____________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відновідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався_____________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація нро проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Бойко Любов Василівна_______________________________________________________________
(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:

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи в колодязях, траншеях, котлованах,
(найменування виду робіт

колекторах, маркшейдерські роботіС роботи верхолазні, роботи в діючих________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

електроустановках напругою понад 1 ООО В та в зонах дії струму високої частоти._________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

зварювальні роботи____________________________________________________________ ________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:ugstroiy@ukr.net


Кількість робочих місць: 27, із них 17 на яких існує підвищенний ризик виникнення травм__________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
одна адміністративна -  господарська будівля, виробничі об'єкти -  згідно договорів________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Бойко Л.В. -  директор -  відповідальний за дотримання вимог законодавства з 
питань ОХОРОНИ праці та промислової безпеки, пройшов навчання з загального курс «Охорона праці» 
протокол навчання № 02.02/190П  від 15.02.2019р. у навчальному центрі з охорони праці ФОП 
«Макаров Д.В.». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій 
області, курс навчання з ПТЕЕС. ПБЕЕС.ППБУ протокол навчання №  8.2/19Е від 07.02.2019р. (група 
V з електробезпеки) у навчальному центрі з охорони праці ФОП «М акаров Д.В.». правила охорони 
праці з інструментами та пристроями протоко навчання № 04.02-19 від 06.02.2019р. у навчальному
центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.»_______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 12/ОП від 
29.01.2019р. члени якої (директор -  Бойко Л.В.. головний інженер -  Шеліпов І.С.. виконавець робіт -  
Рубаненко С.М.. виконавець робіт -  Бондарь В.ВЛпройшли навчання у навчальному центрі з охорони 
праці ФОП «Макаров Д.В.». а саме: загальний курс «Охорона праці» ( протокол №  1.02-190П від 
07.02.2019р.). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій 
області, курс навчання з ПТЕЕС. ПБЕЕС.ППБУ (протокол № 8.2/19Е від 07.02.2019р.). пройшли 
навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила 
охорони праці з інструментами та пристроями ( протокол №  04.02-19 від 06.02.2019р.~). Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті ППАОП 0.00-1.15-07 ( протокол №  349 від 
27.03.2019р.. Типова інструкція з організації безпечного веденя газонебезпечних робіт НПАОП 0.00- 
5.11-85 ( протокол № 322 від 21.03.2019р.).___________________

Розроблені, затверджені та введені в дію (наказ №06/ОП від 24.01.2019р.) інструкції з охорони прапі 
за професіями та по видам робіт, а саме: інстукція з охорони праці №  04 для електрогазозварника, 
інстукція з охорони праці №  08 для електромонтажника з кабельних мереж, інструкція з охорони пряпі 
під час монтажу кабельних мереж, інструкція з охорони праці № 023 для працівників, що виконують 
верхолазні роботи, інструкція з охорони праці № 030 при виконанні газозварювальних робіт, 
інструкція з охорони праці № 031 під час виконання земляних робіт, інструкція з охорони праці № 038 
під час робіт з ручними інструментами та пристроями, інструкція з охорони праці №  041 під час робіт 
на висоті, інструкція з охорони праці під час викрнання будівельно -  монтажних робіт, інструкція з 
охорони праці № 064 під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних 
засобів, інструкція з охорони праці № 072 при експлуатації запобіжних поясів та страхувальних 
канатів, інструкція з охорони праці № 075 при виконанні робіт на висоті, лісах, риштованнях, сходах і
драбинах, інструкція з охорони праці № 077 під час робіт на риштуваннях і помостах_________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
призначено директора-Б ойко  Л.В. (наказ «01/ОП від 17.01.2019р.)_______________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Відповідальним за безпечне виконання будівельно - монтажних робіт, за справний стан і безпечну 
експлуатацію, за організацію і безпечне виконання зварювальних робіт, під час виконання робіт на 
висоті та верхолазних робіт призначено виконавця робіт Бондар В.В. ( наказ №  10/ОП від 
28.01.2019р.). атакож  пройшов навчання з НПАОП 45.2-7.02-12 «С истем астандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А. 3.2-2.2009) в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №53 від 
18.01.2019р.). відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
призначено виконавця робіт Рубаненко С.М. ( наказ № 10/ОП від 28.01.2019р.). в тому числі облік, 
організацію своєчасного огляду, ведення журналу обліку та зберігання засобів захисту з правом видачі



наряд -  ДОПУСК, працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне 
навчання, відповідні інструктажі, та перевірку знань комісією підприємства з загального курсу
«Охорона праці» та інструкцій з охорони праці згідно обсягу робіт.___________________________
Електрогазозварник Батраков Д.Є. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в ПТУ №5 
м.Дніпропетровськ ( диплом HP № 17567327 від 25.06.2002р.та атестацію у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.16-96 в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол засідання атестаційної комісії № 72 від 
21.12.2018р.). посвідчення зварника № DH 0054-72/12.18. допущений до ручного дугового зварювання 
стальних конструкцій будівель та споруд, технологічного обладнання та технологічних
трубопроводів____________________________________________________________________________________
Електромонтажник кабельних мереж Пащенко В.В. пройшов начання за пофесією_________________
«електромонтажник по освітленню, освітлювальним і силовим мережам та електроустаткуванню» в 
СПТУ -  6 м.Дніпропетровськ (диплом № 191572 від 18.07.1986р.). пройшов курси та здобув професію 
електромонтер по ремонту та обслуговування електрообладнання в ТОВ «Учбовий комбінат «
Дніпробуд» (протокол №64 від 31.01.2019р.). посвідчення №07385_________________________________
При виконанні роботи на висоті Билименко Д.П. пройшов начання за професією «верхолаз» в ТОВ
«Учбовий комбинат «Дніпробуд» ( протокол № 14 від 20.12.2018р.) посвідчення №  15543__________
Допуски до стажуванн і самостійної роботи проходять інструктаж у встановленому порядку з питань 
охорони праці на робочому місці (за особистим підписом).Працівникам видаються інструкції з
безпечних метолів робіт.__________________________________________________________________________
Послуги будівельною технікою (вантажопідіймальні крани, підйомники, тощо) підприємству 
надаються Фізичною особою -  підприємцем Хідько І.О. згідно з укладеним договором на надання 
послуг від 14/02 № 14лютого 2019р. (дозвіл ФОП «Хідько І.О.» на експлуатацію устаткування 
підвищеної небезпеки № 0424.17.12. виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській
області. дійсний до 18.04.2022р.)_______________________________________________
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, та інструкції з експлуатації), 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки: інвертор зварювальний «Патон» ВДИ -  250-3 (інв.№ 
2723): сварочний апарат красний Gyality 280 АС /Р С  (інв.№ 2730): стабілізатор напруги 1.5 кВА (інв.
№ 2756). інструменти з діелектричними рукоятками.__________________________________________
Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві є в наявності наступні засоби 
індивідуального захисту: пояса запобіжні (інв. № 3134.3135. 3136,3137.3138.3139.
3140.3141.3142.3143) придбані 21.01.2019р.. кожен пояс, строп, та карабіни мають інвентарні бірки із 
вказівкою дат проведених і наступних випробувань, пересувна збірно - розбірна вішка з робочою 
площадкою 2.0 х 2.0: придбана 15.11.2018р.. драбинами (інв. № 3089, травень 2017р. випуску, 
протокол випробування №03 від 10.10.2018р., інв. № 3087, грудень 2017р.. протокол випробування 
№04 10.12.2018р.). респиратори РУ-60М ( придбані 18.10.2018р.). касками захисними . необхідним 
інструментом, яке проходить технічне обслуговування. Зберігання засобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів -  виготовлювачів. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у 
відповідні строки, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних
документів.______________________________________________________________________________________
Працівники підприємства, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Мінімальних вимог безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
від 29.11.2018 № 1804.____________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал веденя протоколів засідання комісії з
перевірки знань охорони праці, журнал протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів__________
індивідуального захисту__________________________________________________________________________
Наказом по підприємству № 02/ОП від 18.01.2019р. введено в дію: положення про службу охорони 
праці, положення про порядок розробки, оформлення та обігу інструкцій з охорони праці, положення 
про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, положення про порядок



розслідування та ведення обліку нещасних випадків, положення про порядок проведення медичних 
оглядів, положення про порядок забезпечення спеціальним взуттям та іншими засобами 
інпивіяуального захисту працівників, положення про порядок виконання робіт підвищенною 
небезпекою, інструкції з охорони праці на підприємстві.
ТОВ «БМП «Південьбуд» забезпечено нормативно -  правовою документацію, що розповсюджується 
на роботи пілвишеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці». 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-98 « Про порядок 
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення работодавцями охорони 
праці працівників»: НПАОП0.00-4.0І-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спецільним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»: НПАОП 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»: НПАОП 0.00-1.76-15 «  Првил безпеки систем 
газопостачання»: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»: НПАОП 0.00- 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві»Ш БН А. 3.2-2.2009): ДБН А. 3.1.-5-2016 «Організація будівельного 
виробництва»: НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»: НПАОП 
40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: ПУЕ «Правила 
улаштування електроустановок»: НПАОП 0.00- 1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями»: «Правила технічної експлуатації електроустановок електрозахисних 
споживачів»: НПАОП 0.00- 0.001.75-15 « Правил охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт»: НПАОП 0.00-1.80-18 « Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»:
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електроустановок споживачів»: НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально -  технічіїа база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє 
дотримуватися вимог нормативно -  правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються.____________________________________________________________________________________
На підприємстві у наявності куточок з охорони праці забезпечений плакатами, наглядною агітацією.
розроблені програми навчання та перевірки знань._________________________________________________
Навчально -  методичне забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних 
видань.
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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 фізични\рг^^бамй,.я%ч.ерез 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про ц/відповідному 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. /  , . 'о \
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