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ДЕКЛАРАЦІЯ jo/tZö-РМиГ'/ЯЗ'Яб-мю
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "БК ЄВРОДОР"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське. ВУЛИЦЯ
ВИРОБНИЧА, будинок 15, офіс 1 0 ________________________________________________________________

місцезнаходження,
код СДРПОУ 36256287_________________________

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор- Кривий Микола Васильович_____________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. +380960090793; +380963705985; evrodorl@ gm ail.com__________________________________
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;
територія 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 проводився ______________________

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «БК СВРОДОР»
страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки. _____________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.03.2020_____________
(дата проведення аудиту)

Я, Кривий Микола Васильович . ___________________________________________________________
(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 :

-  Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій;______ _________________________________________________________________________

-  Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, т р у б о п р о в о д а х ^ ; ______________________________________________________

-  Зварювальні ро б о ти _____________ __________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

mailto:evrodorl@gmail.com


Кількість робочих місць-8, у тому числі -6 місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм_____________________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

-Офісні приміщення-4 (загальною площею 80,8м2- Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н,
смт. Слобожанське, вул. Виробнича, 15);___________________ ____________________ ________
-Відкритий майданчик - 500 м2, розташований за адресою Харківська обл.. Чугуєвський р-н.
селище Залізничне, вул. Привокзальна. 10-А________________________________________________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Кривий М.В.. головний інженер Кирикеша М. Ю., механік Ісіченко A.B. 
пройшли навчання та вивчали:

Закони України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху
вання». «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
ЩБН А.2.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів (Протокол №1528 від 19.12.2019р.- ТОВ «УК «ДНІПРОБУД»; Протокол №36/20 від 24.02.2020р.- 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»);

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки України- 
(Протокол № 1535 від 20.12.2019р. - ТОВ «УК «ДНІПРОБУД»)-4 група електробезпеки, до 1000В;

Типову інструкцію з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11- 
85)-Протокол № 112 від 03.02.2020р. /ТОВ «УК «ДНІПРОБУД»;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)-Протокол №80 
від 27.01.2020р. /ТОВ «УК «ДНІПРОБУД».

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18.. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт - (  Протокол № 1512 від 16.12.2019р./ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД»).
Перевірка знань проводилася комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 р. № 186.
Начальник дільниці Гончаров А.О. при ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» вивчав:

Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
(Протокол №1528 від 19.12.2019р.);

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)- 
Протокол № 112 від 03.02.2020р. ;

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних р о б іт - (  Протокол №1512 від 16.12.2019р.).

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)-Протокол №80 від 
27.01.2020р./

Перевірка знань проводилася комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 р. № 186.

Наказом №Р6-ОП від 23.04.2020р. начальника дільниці Гончарова А.О. призначено відповідальною 
особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при 
виконанні таких робіт:

Зварювальних робіт; ______________________________________________________________________
Земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій;______________________ ____________________________________________________________

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



Робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, трубопроводах)______________________________ ._______________________________________

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

Наказом № 002-2009ЮП від 16.02.2019 р. на підприємстві створена служба з охорони праці у складі 
однієї особи-інженера з охорони праці. Наказом №Р2-ОП від 16.03.2020р. виконнання функцій інже
нера з охорони праці за суміщенням покладено на головного інженера Кирикешу М.Ю._____________

На підприємстві переглянутий склад комісії з перевірки знань правників з питань охорони праці та 
наказом №РЗ-ОП від 19.03.2020р. затверджений новий склад комісії: голова комісії -  директор 
Кривий М.В.; члени комісії:-головний інженер - Кирикеша М. Ю.; механік-Ісіченко A.B.

наявністю служби охорони праці,

Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки.

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, пройшли спеціальне навчання та мают 
відповідні посвідчення, а саме:

-  Екскаваторник Яременко О.В. має посвідчення машиніста екскаватора 4 розряду №10579 від 
30.01.2020р., навчався та пройшов перепідготовку при навчальному центрі по підготовці, 
перепідготовці та підвищенню кваліфікації Державного Агенства автомобільних доріг України;

-  Електрогазозварник Єрмоленко С.А. пройшов професійну підготовку при ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» та має відповідне посвідчення №10551 від 14.11.2014р., на підставі результатів 
випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», 
затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за №  61, допущений до ручного 
дугового зварювання трубопроводів та устаткування, конструкцій металевих будівельних, 
обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання і каналізації (протокол № 145 від
17.01.2020) - посвідчення зварника № КВ-0019/1493- видане ДП______ «УПК______ «КП
ДНІПРОСАНТЕХМОНТАЖ»:

-  Монтажники Смичок О.П. та Молибога І.П. мають спеціальну підготовку робітників (посвідчення 
стропальника №№ 2458 та 2459 від 26.02.2020р.. ТОВ «УК «ДНІПРОБУД») та досвід роботи 
землекопами, монтажниками, шляховими робітниками.

Також працівники пройшли навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та вивчали «Типову інструкцію 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)-Протокол № 114 від 
03.02.2020р.; «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, 
Правил пожежної безпеки України»- (Протокол № 1531 від 20.12.2019р.)-Електрогазозварнику 
призначена 3 група електробезпеки, до 1000В.

Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони праці згідно з Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
підприємства. Перевірку знань робітників з питань загального курсу охорони праці в обсязі вимог 
охорони праці при виконанні робіт згідно інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій за 
видами робіт та професій проводила комісія підприємства, що оформлено Протоколом №1/20 від 
23.03.2020р. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

У ТОВ «БК СВРОДОР» розроблено, затверджено та введено в дію:
• «Положення про службу охорони праці» (Наказ №Р4-ОП від 19.03.2020р.);
• «Положення про порядок проведення навчання іперевірки знань з питань охорони праці».
• Програми навчання з питань охорони праці (наказ №Р4-ОП від 19.03.2020р.);
• посадові інструкції та інструкції з охорони праці (наказ № 05-РП  від 20.03.2020р.). в тому 

числі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора;
-Інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт;

- Інструкція з охорони праці при виконанні зварювальних робіт;
-Інструкція з охорони праці для електрозварника.



Інструкції розроблені згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з 
охорони праці;видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних
випадків на виробництві.__________ _________________________________________ ________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання земляних робіт підприємство використовує та має експлуатаційну документацію на 
Екскаватор-навантажувач NEW  HOLLAND В 115 -  4PS, номер Т04384АЕ, рік випуску 2008. Італія, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ № 001517 від 23 квітня 2012 р.) (Технічний паспорт, інструкція з 
експлуатації). Екскаватор знаходиться у технічно-справному стані та проходить технічні огляди та 
технічне обслуговування згідно вимог документів з експлуатації завода-виробника.

Для виконання електрозварювальних робіт підприємство використовує зварювальний апарат 
інверторного типу ВДІ-280 (серійний номер 2818125). Експлуатаційна документація наявна (паспорт.
інструкція з експлуатації).______

експлуатаційної документації,

Обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані, проходить 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.

Робітники згідно галузевих норм «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та іншій засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» 
забезпечені взуттям /ботинки кожані або чоботи у зимовий час/, спеціальним одягом /ком-бінезон х/б 
та -додатково у зимовий час-куртка зимова, брюки утеплені та валянки/, засобами індиві-дуального 
захисту /рукавиці комбіновані, каска захисна, протигаз ПШ-1 зі шлангою. Газоаналізатор ГХП-100/, 
окрім того, для зварника -ш олом  захисний, окуляри захисні, маски зварювальника, що містять набір 
скляних змінних світлофільтрів, щитки захисні, спецодяг, спецвзуття і засоби захисту рук

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та промислової безпеки:

Закон України «Про охорону праці»_________________________________________________________________
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки»._________________________________________________________________________________________
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки»._________________________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._______________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів___________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.________________________________________
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників._________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці.__________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.________________________
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.___________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці___________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють
на підприємстві. _________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників.____________________________________________________________________________________
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.______________________
________ Підприємство додержується всіх діючих норм та порядку по забезпеченню
працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами



індивідуального захисту»; та «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
іншій засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».

На Підприємстві є куточок з охорони праці, який оснащений наочним приладдям. Є в наявністі 

бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 

підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, посібники, методичну та довідкову 
літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. На підприємстві

розроблені навчально-методичні плани та програми навчання з охорони праці._____________________
бази навчально-методичного забезпечення)

М.В. К РИ В И Й ________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
ДерЖПраЦІ 2(Хг&ф. № У  А /, с&У, _____.

Примітки: І. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

нормативно-правової та матеріальн% технічноі

Директор 
ТОВ «БК ЄВРОДОР»

«14» квітня 2020 р.


