
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця :

Найменування юридичної особи : ТОВ «БМУ-77» ,

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл.., м. Івано-Франківськ,
вул. Академіка Сахарова буд.34, офіс 205

Код ЄДРПОУ : 40348310;

Прізвище, ім ’я та по батькові керівника: Фокшей Світлана Юріївна моб. телефон
0994133092

Адреса електронної пошти-. bmu77@ ukr.net
Місце експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткованая підвищеної небезпеки: 

«Волинь-цемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» Рівненська область, м. Здолбунів 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Приватне Акціонерне Товариство «ПРОСТО-страхування» договір ОЗД № 1800444 
від 27.04.2018р. термін дії 12 місяців
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :
Внутрішній, згідно Положення про СУОП ( введене в дію наказ № 5-оп від 21.11.2017р).

Я, Фокшей Світлана Юріївна -  директор ТОВ « БМУ-77»,
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безці^й  ̂під час експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів підвищеної небезпеки:

1. Екскаватор DOOSAN SOLAR 210W-V, 2008 р.в.
2. Екскаватор CATERPILLAR 336D, 2010 р.в.

3. Екскаватор Hyundai Robex 250LC-7, 2008 р.в.
4. Екскаватор Hyundai R 320 LC-7,2007 р.в.
5. Екскаватор DOOSAN DX 340 LC, 2006 р.в.
6. Бульдозер SHANTUI SD 32, 2008 р.в.

7. Бульдозер SHANTUI SD 23, 2008 р.в.
Кількість працюючих -16, із них працівники, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 11

наявності дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки: №571.17.26

Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «БМУ-77» - 
директор Фокшей Світлана Юріївна ( ст. 13 Закон України « Про охорону праці»)
- Відповідальна особа при виконанні робіт на об’єкті в кар’єрі на території «Волинь-Цемент» 
філії ПАТ «Дікергофф цемент Україна» м. Здолбунів Рівненської обл. -  начальник дільниці 
Касминін О.П...( наказ № 29-оп від 05.11.2018р.)



- Відповідальна особа за випуск автомобілів на лінію -  механік Марюха С.М.. 
( наказ № 32-оп від 07.11. 2018р.)

- Відповідальна особа за технічний стан та безпечну експлуатацію ТТЗ на об’єкті 
«Здолбунів» - механік Марюха С.М. ( наказ № 25-оп від 07. 02. 2018р.)
Наявність служби охорони праці:
В ТОВ «БМУ-77» створена служба з охорони праці (наказ № 1-оп від 20.11.2017р.), 
затверджено Положення про ОП (наказ № 5-оп від 21.11.2017р.), введено в дію СУОП ( наказ 
№ 5-оп від 21.11. 2017р.)

Інформація про інструкції:

В ТОВ «БМУ-77» розроблені та затверджені інструкції з охорони праці ( накази № 9-оп від 
22.11.2017р.; № 10-оп від 23.11.2017р.)

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників та про проведення 
навчання та інструктажів з питань охорони праці працівників:
Усі керівники та працівники Товариства проходять відповідне навчання та перевірку знань з 
охорони праці. На об’єкті «Здолбунів» створена постійно-діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці ( наказ № 31-оп від 07.11.2018р.). Усі працівники проходять відповідні 
інструктажі.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники Товариства забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту під час 
експлуатації (застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки, що декларуються. 
Забезпечення нормативно-правової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БМУ-77» забезпечене необхідною 
експлуатаційною документацією, нормативно-правовою, технічною та організаційною 
документацією з питань охорони праці та промислової безпеки в повному обсязі згідно 
Переліку нормативно-правових актів з охорони праці, що діють в Товаристві. Матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам законодавства та 
нормативно-правовим актам.

Фокшей СТО.
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці:

__________________ 20____ р. № ____________________.

І Управління ДержпрацІ"у Рівненській області І
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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