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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці 
Відомості про роботодавця 

Приватне Підприємство «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» 
найменування юридичної особи, 

60411. Україна, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Валя-Кузьмина, вул. 
Головна, буд. 239. 

місце її державної реєстрації, код платника 
39957071 

податків згідно з ЄДРПОУ, 
Види діяльності за КВЕД-2010: 

42.11 Будівництво доріг і автострад; 4321 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, 
систем опалення та кондиціонування; 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод; 41.20 Будівництво 

житлових і нежитлових будівель; 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. 
V 

Зубаль Максим Валерійович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

+38(050)1927466 та£І5їга1Ьи(іикгаіпе@ щпаіі. сот 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

На об'єктах замовника, згідно укладених договорів 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

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

Договір № 304.17.0000017.20 добровільного страхування відповідальності 
суб'єкта ^господарювання від 6 жовтня 2020 року з ПАТ «Страхова група 
«Ю.БІ.АЙ-КООП». 

Інформація про проведення добровільного аудиту з ОХОРОНИ прані 
Добровільний аудит не проводився. 

Я, Зубаль Максим Валерійович - керівник ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД 
УКРАЇНА», 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки: 

найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання 
відповідного дозволу: 

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій чи під водою. 
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 

частоти. 
4. Зварювальні роботи. 
5. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 

підйомників. 
6. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 
7. Газополум'яні роботи. 
8. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн. 
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Кількість робочих МІСІІЬ. В ТОМУ числі тих, на ЯКИХ ІСНУЄ 

підвищений ризик виникнення травм: 
На підприємстві ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» працює 

З чоловік, з них 2 працівників виконує 
роботи підвищеної небезпеки. 

Кількість будівель І СТОРУЛ 
(приміщень). рщррррищд фбЧкТІЕ 

(нехів. дільниць. структурних підрозділів) ш ШШ к і ш . 
підвищеними ризик в и м к н е н н я травм; 
2 Роботи виконуються на об 'єктах замовника, згідно укладених 

договорів на території України. 

Інші відомості (прізвище, ім'я та по-батькові осіб, відповідальних 
т дотримання вимог законодавства і питань охорони драмі та промислової 

безпеки; 
На підприємстві існує постійно діюча комісія з охорони праці у складі 

трьох чоловік: 
Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому 

по підприємству- керівник Зубаль М.В. (наказ від 01.06.2020р. № 2). 
Відповідальний функціонування системи управління охороною праці, 

підготовку наказів та контроль за їх реалізацією - виконроб Зубаль Б. В. (наказ 
від 01.06.2020р\ №3). 

Відповідальність за безпечні умови праці - інженер з охорони праці Зубаль 
В.П. (наказ від 01.06.2020р. № 4). 

Наявність служби охорони нраиі. 

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації 
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-
економічних та лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на 
попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі 
трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками вимог 
законів та інших нормативних актів з охорони праці, розділу 

«Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві, ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» наказом МІ від 
01.06.2020р. створено службу охорони праці, функції якої виконує керівник 
служби ОП виконроб Зубаль М.В., який пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праиі у ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА». 

Служба охорони праці підприємства, керуючись Положенням, розробила 
систему керування охороною праці на підприємстві та здійснює чіткий 
контроль за діяльністю виробничих структур, виконанням обов 'язків та 
дотриманням прав окремими посадовими особами, контролює за створенням 
безпечних та нешкідливих умов праці працюючих на будівельних майданчиках. 

Інформація ПРО діючі на ПІДПРИЄМСТВІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОПОНИ 

прані, шо СТОСУЮТЬСЯ виконання робіт підвищеної небезпеки, 



з 

затверджені наказом віл №5 від 01.06.2020р, в т.ч.: 
• Інструкція з охороні праці під час роботи на висоті; 
• Інструкція з охороні праці про порядок випробування драбин, 

рятувальних поясів та страхувальних мотузок і т.д. 

• Інструкція з охороні праці для електрогазозварника; 
. • Інструкція для виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 

котлованах; 

• Інструкція з охороні праці для монтажників сталевих і залізобетонних 
конструкцій; 

• Інструкція з охороні праці для працівників, що виконують роботиза 
допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; 

V 
Інформація про проведення навчання ? питань охорони іщапі 
Керівник Зубаль М.В., пройшов навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, у т.ч. Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», законодавства про працю, вибухопожежо- та 
електробезпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків 
(протокол №35 від 01.07.2020р., посвідчення №51) у ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД 
УКРАЇНА»; 

ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», затверджене наказом від 01. Об.2020р. 
№5, встановлює порядок навчання, інструктажу і перевірки знань з питань 
охорони праці посадових осіб та працівників робочих професій в процесі їх 
трудової діяльності на підприємстві. Згідно п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 в ПП 
«МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» наказом по підприємству №6 від 01.06.2020р. 
створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у 
складі: 

голови: керівник - Зубаль М.В. 
члени комісії виконроб - Зубаль Б.В. 

інженер з о. п.- Зубсть В.П. 
Постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці 

організовує навчання та проводить атестацію навчених працівників у строки, 
передбачені планом - графіком та у відповідності до затверджених програм 
теоретичного курсу навчання з охорони праці для працівників робочих професій з 
урахуванням специфіки виробництва. 

Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли 
відповідне навчання, а саме: 

2 виконроб Зубаль Б.В., який пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, у т.ч. Закону України «Про охорону праці», Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», законодавства про працю, 
вибухопожежо- та електробезпеки, надання першої допомоги потерпілим 
від нещасних випадків (протокол №82 від 01.07.2020р., посвідчення №72), з 
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НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом 
та пристроями» (протокол №82 від 01.07.2020р., посвідчення №72), з 
НПАОП 0.00 - 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол №82 від 01.07.2020р., посвідчення №72), з НПАОП 45.2 -
7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН 
А.3.2-2-2009» (протокол №82 від 01.07.2020р., посвідчення №72), ПБЕЕС 
(протокол №82 від 01.07.2020р., посвідчення №72), з ПТЕЕС (протокол №82 
від 01.07.2020р., посвідчення №72), у ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА»; 

- виконроб Зубаль В.П., який пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, у т.ч. Закону України «Про охорону праці», Закону 
України «Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», законодавства про працю, 
вибухопожежо- та електробезпеки, надання першої допомоги потерпілим 
від нещасних випадків (протокол №81 від 01.07.2020р., посвідчення №71), з 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом 
та пристроями» (протокол №81 від 01.07.2020р., посвідчення №71), з 
НПАОП 0.00 - 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол №81 від 01.07.2020р., посвідчення №71), з НПАОП 45.2 -
7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН 
А.3.2-2-2009» (протокол №81 від 01.07.2020р., посвідчення №71), ПБЕЕС 
(протокол №81 від 01.07.2020р., посвідчення №71), з ПТЕЕС (протокол №81 
від 01.07.2020р., посвідчення №71), у ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА»; 

а також пройшли 1спеціальне навчання з охорони праці в обсязі 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці в комісії Підприємства 
(протоколи №5, від 01.06.2020р.). 

Інформація ПРО проведерня навчання та проведення інструктажів 
з питань охорони праці; 

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та в журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місті. 

Роботи на висоті проводяться по наряду-допуску, у якому передбачені 
організаційні та технічні заходи по підготовки та безпечному виконанню цих 
робіт. 

Робітники забезпечені технічно справним обладнанням, інструментом, 
засобами індивідуального захисту, інструкціями з охорони праці. 

Екшлуатадмна документапмі 

На підприємстві раз на рік проводиться випробування лямок, мотузок, 
поясів (протокол перевірки №21, від 0в.08.20р). 

Основним запобіжним засобом від падіння з висоти працівників 
підприємства є запобіжні пояси. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію 
та в процесі експлуатації (1 раз у 6 місяців) піддаються випробуванням на 
механічну міцність статичним навантаженням 400 кгс. Облік спецодягу, 
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спецвзуття та 313, їх видачі та повернення відбувається за встановленими 
наказом "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з 
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.1996 року за № 
145 Мінстату України. 

Результати випробувань оформлені протоколами механічних випробувань. 
Результати випробувань заносяться в «Журнал обліку, видачі та зберігання 
засобів захисту» (останні випробування запобіжних поясів та драбин протокол 
механічних випробувань від 03.08.2020р.). 

Забезпечення засобами індивідуального захисту робітників, які 
ВИКОНУЮТЬ роботи підвищеної небезпеки; 
Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 313, порядок їх 

утримання здійснюється з обов'язковим врахуванням: 
• "Положення про порядок забезпечення працівників у спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" 
(затверджене наказом Держгірпромнагляду 24.03.2008 року за № 53, 
зареєстрованим в Мінюсті України 21.05.2008року за № 446/15137); 

• "Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 
галузей промисловості" (затверджені наказом Держгірпромнагляду за № 62 від 
16.04.2009 року, зареєстрованим в Мінюсті України 12.05.2009 року за № 
424/16440, НПАОП 0.00-3.07-09) іт.д. 

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені 
спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, 
захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону 
України «Про охорону праці». 

Перевіряється на відповідність стандартам (ДСТУ) якість спецодягу, 
спецвзуття та 313, що закуповується та поступає до складу. 

Регулярно ведеться оперативний контроль за якістю спецодягу, 
спецвзуття та 313 що використовується працівниками, стан та ступінь їх 
забезпеченост і. 

Перелік нопмативно-правових актів з охорони прані. шо діють у 
межах підприємства (затверджені наказами директора), а саме: 

Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють у межах 
підприємства згідно наказу 01.06.2020р., а саме: 

• «Положення про систему управління охороною праці»; 
• «Положення про службу охорони праці»; 
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці»; 
• «Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві»; 
• «Положення про організацію та порядок проведення інструктажів з 

питань охорони праці»; 
• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; 
• «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; 
• «Положення про медичні огляди працівників певних категорій»; 
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• «Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці 
посадових осіб»; 

• «Програма попереднього спеціального навчання робітників основних 
професій»; 

• «Програма проведення вступного, первинного (повторного) 
інструктажів»; 

• «Перелік інструкцій з безпечного ведення робіт»; 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку 

видачі 
пит> пеки». 

охорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з 

-З <^Ь(8иМо 
ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраї 

№ 77.Ла -//О 
ХО&7М 2020р. 


