
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК БУДСИСТЕМА»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Філософська, буд. 84, офіс 116,
місце знаходження,

_________код згідно з ЄДРПОУ 35543707, керівник -  Барінов Дмитро Юрійович_________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________тел. (056) 786-11-77; електронна пошта office@bkbud.com.ua______________
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;

______________________ Роботи виконуються на території України_______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_________________ на об’єктах замовників де ТОВ «БК БУДСИСТЕМА»__________________

_______________________ виступає генпідрядником (підрядником)_______________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

СК «Альфа-Гарант», строк дії полісу -  1 рік, №15-ГВ/12-161-00253 від 04.06.2020
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

___________________________________25.11.2020 року___________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Барінов Дмитро Ю рійович____________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах.

3. Земляні роботи, що виконуються на глибіні понад 2 метри або в зоні розташування

підземних комунікацій.

4. Роботи верхолазні.

5. Зварювальні роботи.
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7. Газополум’яні роботи.
(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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  20. Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  5.________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Одна адміністративна споруда, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.,_______
м.Кам’янське, вул. Стовби, буд.2______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і в ід о м о сті_____ директор -  Барінов Дмитро Юрійович, інженер-будівельник

Каліненко Сергій Олександрович, пройшли навчання у ДІІ ДНКК «Моноліт», перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________
- Законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів № 465 від 22.07.2020 та № 183 від
11.03.2020);
- Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 907 від 04.11.2020);
-  ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В)_________________
(витяг з протоколів № 201 від 11.03.2020);_____________________________________________
- Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском_________
НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 756 від 06.10.2020).__________________________

Наказом № 44-ОП від 14.08.2020 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки та 
призначено відповідальних за виконанням цих робіт:___________________________________
1. Виконавця робіт Чернявську Ольгу Василівну за виконання робіт на висоті понад 1,3
метра, а також за роботи верхолазні, яка пройшла навчання у ДП ДНКК «Моноліт»,______
а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- Законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 183 від 11.03.2020);_____________
- Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 907 від 04.11.2020);_______
- Безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (витяг з протоколу № 751 від 06.10.2020);_______________________________
2. Виконавця робіт Саранчу Олександра Віталійовича за виконання робіт в колодязях, 
траншеях, котлованах і колекторах, а також за земляні роботи, що виконуються на глибіні
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, який пройшов навчання



у ДП ДНКК «Моноліт», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:___________________________________________________________
-  Законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 613 від 26.08.2020);_____________
- Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 907 від 04.11.2020);
-  Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 
0.00-5.11-85 (робота в резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.) 
(витяг з протоколу № 750 від 06.10.2020);
3. Виконавця робіт Карпова Олега Анатолійовича за зварювальні та газополум'яні роботи, 
а також за проведення робіт по монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин, який пройшов навчання у ДП ДНКК «Моноліт», а перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
-  Законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 613 від 26.08.2020);_____________
- Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 907 від 04.11.2020);
-  Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском_________
НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 756 від 06.10.2020);_________________________
-  ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В)_________________
(витяг з протоколу № 629 від 02.09.2020);
-  З питань пожежної безпеки у посадових осіб (витяг з протоколу № 811 від 15.10.2020). 

Наказом № 71-ОП від 04.11.2020 директора Барінова Д. Ю. та інженера-будівельника
Каліненко С. О. призначено особами які затверджують наряди-допуски; виконавців робіт
Чернявську О. В., Саранчу О. В. та Карпова О. А. призначено особами які видають_______
наряди-допуски._____________________________________________________________________

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

Наказом № 1 по підприємству від 01.08.2019 року створено службу з охорони праці. 
Функції служби з охорони праці покладені на інженера-будівельника Каліненко Сергія
Олександровича (оновлений наказ № 9 від 25.05.2020)._________________________________

На підприємстві наказом № 2 від 14.08.2019 року створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: голова комісії - директор Барінов Д. Ю., члени комісії: 
заступник директора з фінансів Вершиніна І.Ю., інженер-будівельник Каліненко С.О.,
виконавець робіт Чернявська О.В., кошторисник Галич О.Є.____________________________

Члени комісії пройшли навчання у ДП ДНКК «Моноліт» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:_________________________
-  Із загального курсу з охорони праці (протоколи № 465 від 22.07.2020 та №183 від_____
11.03.2020);_________________________________________________________________________
- Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 907 від 04.11.2020);
-  З «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (Протокол № 201 від 11.03.2020);___________
-  Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском________
НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 756 від 06.10.2020);_________________________
-  Безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із застосуванням__________
спеціальних страхувальних засобів; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 751 від 06.10.2020);



-  З організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (робота в
резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.) (витяг з протоколу № 750 

від 06.10.2020);
-  З питань пожежної безпеки у посадових осіб (витяг з протоколу № 811 від 15.10.2020). 

На підприємстві розроблені:_________________________________________________________
-  Положення про службу з охорони праці (наказ №4/1 від 29.08.2019 року);______________
-  Положення про комісію з перевірки знань в питаннях охорони праці (наказ №4/1 від
29.08.2019 року);
-  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці (наказ №4/1 від 29.08.2019 року);_________________________________________
-  Положення про систему управління охороною праці (наказ №4/1 від 29.08.2019 року);
-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (затверджена директором_____
29.08.2019 року);
-  Програма первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці (затверджена 
директором 29.08.2019 року);
-  Перелік інструкцій з охорони праці (затверджених директором 14.08.2019 та 02.03.2020). 

Інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці затверджені
наказами директора №4/2 від 29.08.2019 року та № 2 від 03.01.2020 року (в кількості 35).

В тому числі:_______________________________________________________________________
-  Інструкція № 1 «Для всіх працівників і осіб, які перебувають на території_______________
(в приміщеннях) ТОВ «БК БУДСИСТЕМА»;____________________________________________
-  Інструкція №2 «Надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків»;_________
-  Інструкція №7 «При роботі з переносними електроінструментом і ручними_____________
електричними машинами»;____________________________________________________________
-  Інструкція №8 «При проведенні робіт на висоті»;_____________________________________
-  Інструкція №12 «Для робітників з розбирання будівель і споруд»;______________________
-  Інструкція №13 «Для стропальників»;________________________________________________
-  Інструкція №16 «Для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій»;____________
-  Інструкція №23 «Для покрівельника»;________________________________________________
-  Інструкція №24 «При роботах з ручними інструментами та пристроями»_______________
-  Інструкція №25 «При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт»;_________________
-  Інструкція №27 «Під час виконання земляних робіт»;_________________________________
-  Інструкція №28 «З безпечної експлуатації , зберіганні і транспортуванні балонів________
(з киснем, ацетиленом, із зрідженими газами та іншими газами)»;________________________
-  Інструкція №32 «Для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування»_________
-  Інструкція №34 «Для слюсаря-сантехника»;__________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_______________________
______ • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________
______ • Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_____
______ • Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
______ • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;_________________
______ • Журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;____________________
______ • Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ;________________
______ • Журнал реєстрації нарядів-допусків.__________________________________________

Працівники підприємства , що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з___________
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим
наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246.



На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення________
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травма тризму,________
професійних захворювань і аварій на 2020 рік»._________________________________________

Працівники ТОВ «БК БУДСИСТЕМА» Галич О. Є., Пархоменко С. В., Сущенко І. А.,
Данилко А. В., Савченко А. А., Гармаш О. А., Лукашевич С. В. пройшли навчання________
у ДП ДНКК «Моноліт», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
-  Законодавчих актів з охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів № 183 від 11.03.2020, № 614 від
26.08.2020);
-  ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В)__________________
(витяг з протоколу № 630 від 02.09.2020);_______________________________________________
-  Безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із застосуванням спеціальних
страхувальних засобів; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання_____
робіт на висоті (витяг з протоколу № 752 від 06.10.2020);________________________________
-  Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском_________
НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 757 від 06.10.2020);__________________________
-  Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП_____
0.00-5.11-85 (робота в резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)
(витяг з протоколу № 750 від 06.10.2020);
-  З пожежно-технічного мінімуму (витяг з протоколу № 812 від 15.10.2020)._____________

Пархоменко С.В. і Сущенко І.А. пройшли навчання та перевірку знань за професією_____
електрогазозварник третього розряду у ДП ДНКК «Моноліт» (витяги з протоколів № 810,
№812 від 15.10.2020 року, свідоцтва № 120930, № 120932).______________________________

Данилко А.В. і Савченко А.А. пройшли навчання і перевірку знань за професією верхолаз 
в навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 82-416-18
від 11.06.2018 року, свідоцтва № 93-14-2018, № 93-15-2018)._____________________________

Гармаш О.А. пройшов навчання і перевірку знань за професією слюсар-сантехник в КП
«Дніпродзержинський учбово-виробничий комбінат» (витяг з протоколу № 514 від________
18.07.2019 року свідоцтво № 138459).__________________________________________________

Працівники ТОВ «БК БУДСИСТЕМА» пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства:________________________________________________________________________
- згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №2 від 07.08.2020);
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_________
пристроями (протокол №3 від 04.09.2020);
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(протокол №4 від 07.10.2020);
- НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт (робота в резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)____________
(протокол №5 від 5.11.20);
- По програмі підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності 
покрівельник будівельний (протокол №6 від 09.11.2020);
- По програмі підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності землекоп 
(протокол №7 від 09.11.2020);
- По програмі підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності слюсар- 
сантехник (протокол №8 від 09.11.2020).

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



обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: машини_______
шліфувальні електричні Bosh GEX 150AC - 2шт., дриль електрична Bosh Easyimpact 550 -
4шт.; пневматичний відбійний молоток MAKITA HM1812 - 2шт., зварювальний___________
напівавтомат Edon MIG308- 2шт., бетонозмішувач Agro-Wikt BWA380 -  1шт., компресор 
Tesla Weld AIR 600-100 -  2шт., перфоратор електричний Bosh Professional GBH2-28 -  3шт., 
шуруповерт Bosh Professional GSR - 3шт., вібротрамбовка Wacker Neuson BS50 -  2шт., на
які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з________
експлуатації), драбини 3-х секційні розкладні -  3шт. (акт випробування від 06.11.2020 р.), 
пояси лямкові, стропи, страхувальні пристрої, затискачі для мотузки, спускові пристрої, 
карабіни сталеві, карабіни алюмінієві, зачепи, лямкові системи, мотузки, каски захисні 
універсальні, страхувальні опорні та допоміжні канати (акт випробування від 09.11.2020 р). 
Земляні роботи роторними екскаваторами, тракторними скреперами та бульдозерами 
виконуються підрядними організаціями, з якими підприємство працює на договірних 
підставах. Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігається у 
технічно-справному стані з проведенням технічного обслуговування, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 
Наказом № 73 від 05.11.2020 року створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого 
устаткування, що використовуються під час виконання робіт на висоті.

експлуатаційної документації,
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при____________

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 
0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ: 
костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна 
(до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), жилети сигнальні;
шлангові протигази (ПШ-1, ПШ -2) (до зносу); взимку додатково: куртка утеплена (на_____
36 міс.), чоботи (на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.)._________________________

Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів___________
індивідуального захисту.______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності необхідні нормативно-правові акти:_______________________

-  Закон України «Про охорону праці» (14.10.1992);_____________________________________
-  НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
-  НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
-  НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;_________
-  НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими_____
працівниками осіб 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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ;
-  Постанова КМУ №337 від 17 квітня 2019 р. «Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;___________________________
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»;_________________________________________________________
-  НПАОП 0.00-4.12-2005 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».____________________
-  НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що_______
працює під тиском.____________________________________________________________________

Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в_____
кабінеті охорони праці.________________________________________________________________

нормативно-правової



г

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: комплект
слюсарних інструментів, дрилі електричні Bosh Easyimpact 550, машини шліфувальні_____
електричні Bosh GEX 150АС, пневматичні відбійні молотки МАКІТА НМ1812,__________
шуруповерти Bosh Professional GSR, перфоратори електричні Bosh Professional GBH2-28, 
бетонозмішувач Agro-Wikt BWA380, вібротрамбовкі Wacker Neuson BS50, зварювальні 
напівавтомати Edon MIG308, компресори Tesla Weld AIR 600-100, драбини розкладні,
иазоаналізатор WALCOM GD-09A-CQ2._______________________________________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства України._______
та матеріально-технічної бази

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, розроблені програми
навчання для робітників в тому числі:_________________________________________________
-Програма навчання працівників за загальним курсом охорони праці.___________________
-Програма занять з питань охорони праці з працівниками, які виконують роботи на висоті 
-Програма занять з питань охорони праці з працівниками, які виконують земляні роботи в 
зоні розташування підземних комунікацій._____________________________________________
- Програма підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності покрівельник 
будівельний;________________________________________________________________________
- Програма підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності землекоп.
- Програма підготовки працівників з питань охорони праці по спеціальності слюсар-______
сантехник;__________________________________________________________________________
Програми затверджені наказом № 72 від 04.11.2020 року._______________________________

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться традиційними методами по_____
розробленим тестовім білетам по професіям.___________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та________
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що______
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
20^ ) .територіальному органі Держпраці

Примітки: 1. Фізична особа ідписом 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.

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.


