
адання адміністративних по 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
ТА ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БАДМ.ЛТД»__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49127 м. Дніпро. Самарський район, вул. Базова, буд.4б, код ЄДРПОУ 19370604,
місце знаходження, код згідно з  ЄДРПОУ

Шевчук Іван Іванович -  директор ТОВ II «БАДМ, ЛТД»_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

+(38 0562) 366-701. 366-710, E-mail dzc@badm.com.ua_____________________________________
, номер телефону, телефаксу, адреса електронноїпошти;

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)

м. Дніпро. Самарський район, вул. Базова, буд. 46
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 не укладався___________________

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився____________
(дата проведення аудиту)

Я. Шевчук Іван Іванович________________________________________________________________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:
Ковальско -пресове устатковання
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Прес електродообмазувальний ПЄО 1000. 2000 р. виготовлення, країна походження - 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 -  3. на яких існує ризик виникнення травм.
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Прес електродообмазувальний ПСО встановлено відповідно до затвердженого на підприємстві
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

планування, у корпусі виробництва зварювальних електродів.

ІН Ш І ВІДО М О СТІ

Директор Шевчук 1.1, здійснює загальне керівництво і координацію робіт з охорони праці на
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за  дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

підприємстві. Головний інженер Япина С.А. здійснює технічний нагляд за експлуатацією по
тенційно небезпечного обладнання, здійснює контроль за виконанням наказів з питань охорони 
праці. Інженер з охорони праці Дворська Т. С. відповідальна особа за проведення вступного 
інструктажу наказ №1 від 14.01.19р..Головний енергетик Максименко А. М. особа 
відповідальна за електрогосподарство, №5. №6 від 15.01.19. №8 від 16.01.19р Головний механік 
Макаренко В. М. особа відповідальна за технічно справний стан виробничого устатковання. 
накази №4 від 15.01.19, №7 від 16.01.19р. Керівник виробництва Саламаський В.М. особа 
відповідальна за безпечне виконання робіт наказ №4 від 15.01.19. ч

Посадові особи підприємства, фахівці, члени комісії з перевірки знань з питань оохорони праці 
1 раз на три роки, та перед початком виконання своїх посадових обов’язків, згідно до вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання , перевірки знань
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з питань охорони праці», проходять навчання та перевірку знань в ТОВ «Учбовий 
Комбінат» Дніпробуд».
Посадові особи підприємства, фахівці, члени комісії з перевірки знань з питань оохорони праці 
пройшли навчання та мають посвідчення по наступним нормативним актам; загальні питання з 
охорони праці. Законодавство України з охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-1.80-18Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання; НПАОП 0.00-1.76-15Правила безпеки систем газопостачання; НПА
ОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила техніч
ної експлуатації електроустановок споживачів.

Наказом від 17.12.201Ьр. №І2/Зк створено службу з охорони праці, в особі інженера з охорони
наявністю служби охорони праці,

праці Дворської Т.С. На підприємстві наказом директора № 1 від 25.01.2019 року затверджено 
Положення про службу з охорони праці. Наказом № 39 від 21.12.2015 року затверджено та 
введено в дію положення про Систему управління охороною праці на підприємстві.___________

Для реалізації на підприємстві системи безперервного навчання з питань охорони праці
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

посадових осіб та інших працівників, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій, розроблено Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ ТІ «БАДМ. ЛТД» ( далі
Положення), яке затверджено наказом директора від 22.02.2019р. №18_______________________
Згідно Положення проводится первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі на 
робочому місці; щорічно на підприємстві формується план -  графік проведення навчання і 
перевірки знань і доводиться за підписом до працівників
Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої затверджено 
наказом від 14.01.2019р. директора. Цим же наказом затверджено порядок проведення робіт 
по навчанню та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, перелік робіт пілви- 
щеної небезпеки, план -  графік навчання та перевірки знань на 2019 рік, програму проведення 
первинного інструктажу на робочому місці. Усі члени комісії у порядку, встановленому Поло- ч 
женням, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На підприємстві члена
ми комісії розроблено Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з ура
хуванням специфіки виробництва, та затверджено директором. Формою перевірки знань з пи- 
тань охорони праці працівників є іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або пи
сьмового опитування. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється прото
колом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Для дотримання працівниками вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду 
або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території під
приємства розмішено інструкції з охорони праці. Розроблено Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці на TOB II «БАДМ, ЛТД» . згідно до Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9. та змінами згідно з наказом 
30.03.2017 № 526 Міністерства соціальної політики України. Положення про розробку інструк
цій з охорони праці встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони 
праці, що діють в межах TOB II «БАДМ, ЛТД».

На підприємстві розроблено і затверджено директором Перелік діючих інструкцій на 2019 рік. 
Всього на підприємстві розроблено та введено в дію 62 інструкції з охорони праці. . Інструкції 
розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної 
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, 
викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємства. Інструкції 
затверджуються директором і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних



професій або виконавцями відповідних робіт на ТОВ II «БАДМ. ЛТД». Усі інструкції
своєчасно ( згідно з установленими сроками) переглядаються та вводяться наказом директора в 
дію.
На виробництві зварювальних електродів введено в дію 12 інструкцій з охорони праці. Усі
інструкції переглянуто у 2019 році. Срок дії інструкцій до 01.03.2022року_____________________
Згідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці ТОВ II «БАДМ, ЛТД» на підприємстві під час прийняття на роботу та періодично . робіт
ники проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим 
від нещасних випадків, а також правила поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 
Вступний інструктаж, проводиться за програмою, розробленою інженером з охорони праці з 
урахуванням особливостей виробництва і затвердженою у встановленому порядку. Запис про 
проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу робиться в журналі 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Первинний інструктаж прово
диться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником на робочому місці 
індивідуально з окремим працівником або групою працівників за обсягом і змістом затвердже
ного переліку питань первинного інструктажу, та інструкції з охорони праці. Повторний ін
структаж проводиться - 1 раз на 3 місяці за обсягом і змістом затвердженого переліку питань 
первинного інструктажу, та інструкції з охорони праці. Первинний, повторний та позаплановий 
інструктажі заносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочо
му місці.

На електродообмазувальний прес в наявності експлуатаційна документація, паспорт, креслення.
наявність експлуатаційної документації,

пояснювальні записки та схема розміщення. Ремонт обладнання виконується згідно___________
затвердженого графіку планово -  попереджувального ремонту, куди включено_______________
електродообмазувальний прес. Електродообмазувальний прес обладнано захисними
пристроями, рухомі і обертові частини пресса огороджені.__________________________________
Пресувальники електродообмазувального пресу згідно з НПАОП 29.0-3.02-06 Нормами безо

наявність засобів індивідуального захисту,

платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захи
сту працівникам машинобудування та металообробної промисловості. забезпечуються 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та засобами індивідуального захисту.
На кожного робітника заведено Особисту картку обліку спеціального одягу, спеціального взут
тя та інших засобів індивідуального захисту (313). згідно з Порядком забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, за
твердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53.
В Особистій картці ведеться облік виданого нового спеціального одягу, спеціального взуття та 
списання зношених засобів захисту.
Пресувальники обмазувального преса забезпечуються: костюм бавовняний, фартух прогумова- 
ний,черевики шкіряні з металевим носком, рукавиці комбіновані

На ТОВ II «БАДМ. ЛТД» розроблено та введено в дію;
наявність нормативно-правової та  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Положення про службу охорони праці;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 
Положення про порядок безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту.
Затверджено директором Перелік законодавчих актів, стандартів, норм, правил які необхідні 
для здійснення функцій діяльності ТОВ II «БАДМ. ЛТД» у сфері охорони праці, до якого вхо
дять наступні нормативні акти: Закон України « Про охорону праці». Закон України «Про зага
льнообов’язкове державне соціальне страхування». Кодекс Законів про працю України, НПА- 
ОП 0.00- 1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки сис
тем газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.81-



18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 
0.00 -  1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів, НПАОП 28.0- 
1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт, НПАОП 29.0-3.02-06 Нор
ми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуально
го захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості та інші.

Пі гтприємство має кабінет охорони праці, обладнаний стендами з наглядною агітацією, інженер 
з охорони праці має постійний доступ до Інтернету для оновлення нормативно -  правової бази.

Підприємство має дозвіл № 0831.17.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл 
№0832.17.12 на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки.

1.1 .Шевчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /Ь ?  20 / Я

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, устатковання 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.


