
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»;___________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
адреса: 49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, буд. 3; код ЄДРПОУ 14308304: ____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Дегтярев Олександр Вікторович; тел.: (056) 372-00-22. факс:(056) 376-53-21, (0562) 34-03-83;

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
e-mail: info@yuzhnoye.com______________________________________________________________

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;
49000. м. Дніпро, вулиця Криворізька, 3; 49000, м. Дніпро, вулиця Шодуарівська;____________
49000, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 151, 151Д. 151Р;________________________
49000, м. Дніпро, провулок Листяний, 19а; 49000, м. Дніпро, вулиця Макарова, ІД;___________
51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Тельмана. 10;_______________________
51215, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, пансіонат «Лісний»; 
52030, Дніпропетровська область. Дніпровський район, смт. Обухівка. вулиця Орільська, 1-Б,
дитячий табір «Зоряний»;________________________________________________________________
75583. Херсонська область, Генічеський район, с. Стрілкове, вулиця Берегова, 12, пансіонат
«Сокіл».________________________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір страхування не укладався
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.09.2020 р.__________

(дата проведення аудиту)
Я, Дегтярев Олександр 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 метра.___________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів устатковання підвищ еної небезпеки.

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць 4748, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць,
травм 929._____________________________________________________________________________

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:info@yuzhnoye.com


Загальна кількість будівель -  292: Майданчік І -  46 будівель; Майданчик III -  1 ЗО будівель; 
Майданчик IV -  10 будівель; Ст. «Обводная» - 14 будівель; Корпус 90, м. Павлоград -  2 будівлі; м. 
Дніпро, вул, Макарова 1 -д -  1 будівля; м. Дніпро, гір. Б. Хмельницького, 151 -  5 будівель; об’єкти
соціально культурного побуту -  84 будівлі.___________________________________________________

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

Інші відомості Головний інженер -  перший заступник Генерального директора Бондар 
Михайло Анатолійович, заступник Генерального директора з капітального будівництва, ремонту 
та експлуатації Штирхун Сергій Олександрович, заступник головного інженера Морозов Олег 
Дмитрович, начальник випробувального Центру 1 Тюкавкін Олександр Семенович, начальник 
випробувального комплексу Федоров Віктор Михайлович, начальник технологічного комплексу 
Потапов Олександр Михайлович, заступник начальника технологічного комплексу Сімбіркіна 
Анжеліка Миколаївна, голова комісії з охорони праці профспілкового комітету Набока Михайло
Валентинович, заступник голови комісії з охорони праці профспілкового комітету Федосов______
Олександр Миколайович, головний архітектор Нікітіна Раїса Феодосіївна, начальник управління
виробничо-технологічної комплектації Смельянов Олександр Миколайович, н а ч а л ь н и к _____
виробничого відділу Михайленко Анатолій Васильович, начальник виробничого відділу Галета 
Володимир Миколайович, начальник випробувального відділу Надтока Володимир Миколайович,
заступник начальника випробувального відділу Борода Валентин Петрович, начальник__________
транспортного відділу Котов Анатолій Миколайович, заступник начальника транспортного_____
відділу Кияниця Вадим Анатолійович, директор філії пансіонат «Сокіл» Жицький В’ячеслав 
Петрович, начальник бюро -  начальник газової служби підприємства Макаров Валерій Іванович.
начальник бюро виробничого відділу Носенко Володимир Іванович, заступник головного_______
конструктора і начальника КБ Рогулін Віктор Валерійович, начальник виробничого відділу______
Северін Сергій Семенович, начальник хімічної лабораторії Довгалова Наталія Валентинівна
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» з загальних питань з охорони праці.__________
НПАОЛ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та ін.,_________
а перевірку знань в комісії Державної служби України з питань праці (протокол № 89-18________
від 30.11.2018 р.); начальник відділу охорони праці та екологічної безпеки Кулик В'ячеслав_____
Анатолійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» з загальних питань з охорони 
праці. ПГІАОП 0.00-1,15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та ін..
а перевірку знань в комісії Державної служби України з питань праці (протокол № 67-19/1_______
від 29.10.2019 р.).___________________________________________________________________________

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

Створено відділ охорони праці та екологічної безпеки наказом начальника ДП «КБ 
«Південне» від 21.06.1994 р. за № 446. Начальник відділу охорони праці та екологічної безпеки 
Кулик В’ячеслав Анатолійович відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки._______________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом Генерального директора ДГІ «КБ «Південне» від 14.11.2018 р. за № 3179 створені______
комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці по підрозділам (склад комісії №9: 
Начальник УПТК-49 -  голова комісії; заступник начальника УПТК-49 -  заст. голови комісії; 
провідний інженер У П ТК -49-член комісії; представники відділів 17, 22, комплексу 15 -  члени 
комісії; представник профкому УПТК-49 - член комісії; відповідальний за організацію атестації). 
Розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці № 719-136-20 
для слюсаря-випробувача виробів відділу 136 при виконанні робот на висоті». «Інструкція 
з охорони праці № 736-УВТК-2018 при виконанні робот на висоті». «Інструкція з охорони праці 
№ 797-77-17 для працівників, виконуючих роботи на висоті в відділі 77»._______________________



Є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці._______
план-графікі проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, білети з перевірки
знань з питань охорони праці._______________________________________________________________
Ведуться: журнал реєстрації інструктажів з охорони праці для працюючих ДП «КБ «Південне»,
журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (побутовий травматизм_________
співробітників ДП «КБ «Південне»), журнал перевірок стану з охорони праці на ділянках______ _
виконання робіт підрядними організаціями на території ДГІ «КБ «Південне», журнали реєстрації 
осіб, що потерпіли від нещасних випадків, журнали обліку профілактичних робіт з охорони праці 
(1-го, 2-го і 3-го ступеню), журнали реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, журнали 
реєстрації інструктажів(первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охороні 
праці, журнали проведення атестації з охорони праці, журнали обліку приписів, журнали змінних
завдань, журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал обліку видачі_______
інструкцій з охорони праці._________________________________________________________________
Всі працівники проходять навчання, стажування на робочому місці, перевірку знань____________
та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про навчання, інструктаж і перевірку
знань з питань охорони праці працівників ДП «КБ «Південне», редакція 2, затвердженого_______
наказом Генерального директора ДП «КБ «Південне» від 04.10.2018 р. за№  2776._______________
Працівники, що виконують види робіт, які декларуються, пройшли навчання НПАОЛ 0.00-1.15-07 

у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(протокол № 89/18 від 30.11.2018 р. ).________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично проходять медичний огляд згідно наказу
МОЗ України від 21 травня 2007 року за № 246. У 2020 році всі працівники, які виконують______
роботи, що декларуються, пройшли медичний огляд згідно наказу Генерального директора______
ДП «КБ «Південне» і головного лікаря ДУ СБЛ № 1 .м . Дніпро від 22.10.2019 р. за № 128-0/2417. 
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої (пояси запобіжні 2ПБ2, 
акт випробування № 99 від 27.072020 р .) , настили, драбини тощо), що використовуються при
виконанні декларованих робіт.______________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно «Положенню про порядок забезпечення працівників» ДП «КБ 
«Південне» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», затвердженому наказом Генерального директора ДП «КБ «Південне» № 2527 від 
30.10.2019 р._______________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про організацію і проведення робіт_______
на висоті», затверджене наказом Генерального директора ДП «КБ «Південне» від 04.06.2008 р. 
за № 14: «Положення про вілліл охорони праці і екологічній безпеки підприємства (відділ 17)»
ПЛ-017-160-2015. затверджене Генеральним конструктором -  Генеральним директором_________
ДП «КБ «Південне» 28.08.2015 p.; «Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
ДГІ «КБ «Південне», редакція 3. затверджене наказом Генерального директора_________________
ДП «КБ «Південне» від 09.10.2014 р. за№  53; «Положення про навчання, інструктаж і перевірку 
знань з питань охорони праці працівників ДП «КБ «Південне», редакція 2. затверджене наказом
Генерального директора ДП «КБ «Південне» від 04.10.2018 р. за№  2776; «Положення__________
про порядок забезпечення працівників ДП «КБ «Південне» спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затверджене наказом Генерального______
директора ДП «КБ «Південне» від 30.10.2019 р. за № 2527; «Положення про порядок надання
лікувально-профілактичного живлення і молока працівникам підприємства, працюючим________
в шкідливих і особливо шкідливих умовах праці, за результатами атестації робочих місць_______
і рішенню центральної атестаційної комісії», затверджене Генеральним директором



ДП «КБ «Південне» 17.02.2020 р.; «Перелік міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів 
з охорони праці, діючих на ДП «КБ «Південне», введений в дію наказом Генерального директора 
ДП «КБ «Південне» від 18.06.2018 р. за № 1683; «Перелік робіт з підвищеною небезпекою.______
виконуваних в підрозділах ДГІ «КБ «Південне», для проведення яких потрібно спеціальне______
навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці», введений в дію розпорядженням
головного інженера ДП «КБ «Південне» від 23.07.2019 р. за № 94; посадові інструкції__________
та інструкції з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт._____________________
Є в наявності навчально-методичне забезпечення та нормативно-правові акти з охорони праці.__
в тому числі НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці в повному
обсязі._____________________________________________________________________________________
Всі працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями._____________________________

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

Генеральний директор ______________ О.В. Дегтярев
ДП «КБ «Південне» (підпис) (ініціали та прізвище)

/І? ____ 20^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2й&?р. № /ЛТР/ї ______ .

Примітки: 1. 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 відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



bpJLss /ії./гмю


