
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці 0^ 667 -/* ? і
і „_____" 20_р

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОБОБУД»__________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50051, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі. будинок 4, офіс 410, 
43202188______________________________________________________________ .______________

місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,
Бондаренко Володимир Вікторович, (097) 365-50-50; tobobud@ginail.com____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 укладених 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________________________________

(найменування страхової компанії,
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«ТОБОБУД» страхування не проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної 
небезпеки______________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.04.2020 року_________
(дата проведення аудиту)

Я, Бондаренко Володимир Вікторович________________________________________________
(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 метри;______ ______________________________
роботи верхолазні;_________________________________________________________________
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,

трубопроводах);_____________________________________________________________________
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування

підземних комунікацій;______________________________________________________________
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої

частоти;____________________________________________________________________________
роботи, що виконуються за допомогою будівельних підйомників;________________________
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;____________
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-

бутаном);________ .__________________________________________________________________
газополум’яні роботи_______________________________________________________________
зварювальні роботи.________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів.
що є ємностями для газового моторного палива __________________________ ____________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(кисень газоподібний -  2 од., пропан-бутан -  2 од., країна виробник Україна)_____________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження 

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

кількість робочих місць: 10. на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 8______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1. виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): 1. виробничі дільниці -  згідно договорів підряду.

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

Інші відомості
Директор ТОВ «ТОБОБУД» Бондаренко Володимир Вікторович -  пройшов навчання та 

перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки протокол ПП «KPIOJI» № 693/4.11-19 від 09.10.2019р. посвідчення № 
00003353; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
протокол ПП «KPIOJI» № 701/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003371; НПАОП 45.2-
7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» - протокол ПП «КРІОЛ» № 698/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 
00003364; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 692/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003339; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 707/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003411; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» протокол ПП «КРІОЛ» 
№ 702/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003393; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПП «КРІОЛ» № 703/4.11-19 від 
09.10.2019р.. посвідчення .№ 00003384 - IV група з електробезпеки до і вище 1000 В; НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» протокол ПП «КРІОЛ» № 705/4.11-19 від 
09.10.2019р.. посвідчення .№ 00003406, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПП «КРІОЛ» № 732/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003467 та з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. 
установ та організацій, до обов'язків яких належить - виконання або забезпечення заходів 
пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 718 від 17.10.2019р.. посвідчення № 0312539.

інженер з ОП Власенко Володимир Олександрович, пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 723/4.11-19 від 23.10.2019р., посвідчення № 
00003449; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
протокол ПП «КРІОЛ» № 725/4.11-19 від 23.10.2019р.. посвідчення № 00003454; НПАОП 45.2-
7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» протокол ПП «КРІОЛ» JsTg 777/4.11-19 від 06.11.2019р., посвідчення № 
00003660; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 738/4.11-19 від 23.10.2019р.. посвідчення № 00003479: НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 737/4.11-19 від 23.10.2019р., посвідчення № 00003475; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» протокол ПП «КРІОЛ» 
№ 733/4.11-19 від 23.10.2019р., посвідчення № 00003469; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПП «КРІОЛ» № 742/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003495 - IV група з електробезпеки до і вище 1000 В; НПАОП
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0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» протокол ПП «КРІОЛ» № 730/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003465. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПП «КРІОЛ» № 732/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003468 та з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств' 
установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів 
пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 718 від 17.10.2019р.. посвідчення № 03125392

заступник директора Топко Олександр Володимирович. пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 723/4.11-19 від 23Л0.2019р.. посвідчення № 
00003448: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
протокол ПП «КРІОЛ» № 701/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003372: НПАОП 45.2- 
7 07.-1?. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» - протокол ПП «КРІОЛ» № 731/4.11-19 від 23.10.2019р.. посвідчення № 
00003466: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 738/4.11-19 від 23.10.2019р.. посвідчення № 00003478: НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПП 
«КРІОЛ» № 737/4.11-19 від 23.10.2019р.. посвідчення № 00003474: НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» протокол ПП «КРІОЛ» 
№ 744/4.11-19 від 30.10.2019р.. посвідчення № 00003523: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПП «КРІОЛ» № 742/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003494 - IV група з електробезпеки до і вище 1000 В; НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» протокол ПП «КРІОЛ» № 730/4.11-19 від 
23.10.2019р.. посвідчення № 00003464. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПП «КРІОЛ» № 747/4.11-19 від 
30.10.2019р.. посвідчення № 00003567 та з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, 
установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів 
пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 718 від 17.10.2019р., посвідчення № 03125393.

Наказами по підприємству переглянуті, затверджені та введені в дію:
-Положення про Систему управління охороною праці - № 1-ОП від 01.10.2019р.;
-Положення про службу ОП - наказ №3-ОП від 01.10.2019р..;
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом- 

допуском - наказ № 15-ОП від 08.10.2019р.;
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - наказ № 12-ОП від 

07.10.20 19р :
-Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці - 

наказ № 4-ОП від 03.10.2019 р.;
-«Положення про організацію стажування новоприйнятих працівників», наказ № 9-ОП від 

07.10.2019р .
Наказом від № 16-ОП від 08.10.2019р. -  заступник директора -Топко О.В.. атестований на 

знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та пожежної безпеки, 
призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у 
справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів;

- за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому 
просторі;

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних 
засобів;

- за зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан- 
бутаном);

- за безпечне виконання зварювальних робіт;
- за пожежну безпеку на підприємстві;

З



- за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В та в зоні ліній 
електропередачи:

- за безпечне виконання робіт при переміщенні вантажів, у тому числі за допомогою машин, 
механізмів, вантажопідіймальних кранів тощо.

Наказом №13-ОП від 07.10.2019р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство підприємства -  директора Бондаренко В.В.. атестованого в установленому 
порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» - протокол ПП «КРІОЛ» № 703/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003384 -
IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В

Наказом №Ю-ОП від 07.10.2019р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно-технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 2-ОП від 01.10.2019р. функції служби охорони праці покладено 
на інженера з ОП Власенко В.О.. який має відповідну підготовку з питань охорони праці.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 8-ОП від 04.10.2019р. на підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та професії, які видаються робітникам на руки 
під підпис, в тому числі при виконанні декларованих робіт: №5 - При виконанні робіт 
верхолазних та на висоті, з будівельних підйомників та риштувань; №6 - По наданню домедичної 
допомоги; №7 - При земляних роботах, які виконуються в зоні розташування підземних 
комунікацій і на глибині 2 м; №9 - При виконанні зварювальних, газополум’яних робіт; № 10 - 
При зберіганні та експлуатації балонів із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом 
(пропан-бутан, кисень): № 12 - При роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
колекторах, в замкнутому просторі; № 14 - При роботі в діючих електроустановках напругою 
понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають 
попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до гі.2.16 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - видані спеціалізованим 
медичним закладом (договір с ТОВ «Сімейна клініка ПМС»),

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки; Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів 
перевірки знань; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони пратті згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено 
наказом № 4-ОП від 03.10.2019 р.. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік 
питань для перевірки знань з охорони праці.

Наказом №17-ОП від 08.10.2019р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки. Працівники 
запіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну 
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення).а саме:

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме: Розворюк М.В. має кваліфікацію 5-го 
розряду з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, видане ПЗ 
«ТІПОН» свідоцтво №672-19-03: Пилипчук С. В. має кваліфікацію 3-го розряду з професії 
стропальник видане ПЗ «ЕТЦ-ТГМ» посвідчення №10; Копица В.В. має кваліфікацію 4-го розряду з 
професії монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій видане ПЗ «ТЩОН» 
свідоцтво №589-19-01; Манько Д.О. має кваліфікацію 4-го розряду з професії бетоняр видане ПЗ 
«ЦПОН» свідоцтво №195-18-01 та суміжну 3-го розряду з професії стропальник видане ПЗ «ЦПОН»
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свідоцтво №598-18-07: Рац А.А. має кваліфікацію 4-го розряду з професії електрогазозварник видане 
ЦППРК№1 ДИПЛОМ НР№38514821: Мельник Д.С. має кваліфікацію 4-го розряду з професії 
газорізальник видане ЦППРК№1 посвідчення №0202. свідоцтво №17 Буцко І.В. про те. що йому 
присвоєна кваліфікація - машиніста екскаватора 5р. видане НКК «КІБ». Всі вказані робітники навчені 
та допущені:

- до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт протокол засідання комісії 
ТОБОБУД № 1/1 від 08.10.2019р.:

- до виконання робіт з робочої платформи підйомника протокол засідання комісії ТОБОБУД № 4/1 
від 08.10.2019р.;

- до експлуатації балонів (допущені Рац A.A.. Мельник Д.С).- протокол засідання комісії 
ТОБОБУД №4/1 від 08.10.2019р.:

Робітники підприємства проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП. що входять до їх 
обов’язків на підприємстві - протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та 
НПАОП ТОВ «ТОБОБУД» №1.2. 3.4 від 08.10.2019р.)

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства (протоколи 1.2.3.4 від 08.10.2019р з перевірки знань з питань охорони праці та 
НПАОП створеною наказом директора № 18-ОП від 08.10.2019р.: 

голова комісії: директор Бондаренко Володимир Вікторович; 
члени комісії: інженер з ОП Власенко Володимир Олександрович; 
заступник директора Топко Олександр Володимирович.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання (паспорти, керівництва з 
експлуатації, тощо) засоби виробництва та наглядні посібники, під час роботи в 
електроустановках використовується: набір слюсарних інструментів, драбини, риштування, 
інструмент з діелектричними рукоятками (протокол випробування від 08.10.2019р видане 
електротехнічною лабораторією ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (свідоцтво про 
атестацію № В 005-2014 від 29.13.2014р.). (ДОЗВІЛ №398.17.30). Вказані у декларації види робіт 
підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «ТОБОБУД» відповідно до Проектно -  
технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовниками 
Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від 
організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин під час 
виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням 
відповідних договорів (ДОГОВІР надання послуг з ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» № 19-12-19 
від 19.12.19р.. яке має відповідний дозвіл на експлуатацію №0606.19.12 (Підйомник 
автомобільний гідравлічний ВС-22-01 РГ) та Декларацію відповідності матеріально-технічної 
бази вимогам законодавства з питань охорони праці реєстраційний №314.18.19 від 11.07.2018р. 
(екскаватор навантажувач JCB 4СХ Sitemaster. 2014 р.в.)).

Під час заявлених робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи 
випробувань № 157505 - 157508 від 08.10.2019р. ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС», електричний 
інструмент: кутова шліфувальна машинка, перфоратор, шуруповерт - випробувано 
електротехнічною лабораторією ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр» (Дозвіл № 
250.17.30 діє до 01.11.2020р.).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені 
і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим 
підприємством ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності ним і ремонтуються - договір 
поставки № Д-129. Р-129 укладені від 16.10.2019р.. (підприємство має відповідні дозволи на 
виконання роботи підвищеної небезпеки ).

експлуатаційної документації,
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Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуггям та засобами індивідуального 
захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт (пояси запобіжні моделі 1ПЛ-К - інв. 
№№ 001. 002 стропів з карабіном до них інв. №№ 001/1. 002/1 2019р.в.. Україна (2 од.), захисні 
окуляри, захисні каски, діелектричні рукавички, респіратори, тощо) На підприємстві 
впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка 
придатності 313, з видачою актів, відповідно діючих нормативно -  правових документів. 313 та 
відповідне обладнання використовується за призначенням, у технічно справному стані та 
видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та 
використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або 
картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів 
виробника. Наказом №14-ОП від 07.10.2019р. затверджена комісія з приймання і перевірки 
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ТОБОБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про 
охорону праці». - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». - НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці». - НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», - НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН 
А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». - НПАОП 0.00-6.03-93 
«Про порядок опратіювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 
діють на підприємстві». - НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». - 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 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском». - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання». - НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». - НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». - НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». - НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, 
які декларуються.

Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №11-ОП від 07.10.2019р.
У ТОВ «ТОБОБУД» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними 

посібниками з охорони праці, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і

Бондаренко В .В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журнжяі»ебяжу суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці jrß/W?/c.eP 20&>р.

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, 
устаткування 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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