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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “БаДМ ”
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

__________ 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 , СДРПОУ 31816235,_____________
___________________Генеральний директор Топчій Ігор Михайлович____________
місцезнаходження, код згідно з Є ДРП О У, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

____________________________ тел. (056)794-57-35_______________________________
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;

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

__________________________________Україна____________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________________ відсутня
_________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Топчій Ігор М ихайлович._____________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи
або ф ізичної 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:
(найменування виду робіт

Експлуатація технологічних транспортних засобів:____________________________
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищ еної небезпеки,

1. Візок електричний ВТ ЬРЕ 200/8, 2013 р.в., заводський № 627812, виробник
Швеція, державний номерний знак Т09396АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ007418 видано 16.09.2019 р. Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області.
2. Візок електричний ВТ ЬРЕ 200/8, 2012 р.в., заводський № 6233567, виробник
Швеція, державний номерний знак Т09394АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ007416 видано 16.09.2019 р. Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області:
3. Візок електричний ВТ ЬРЕ 200/8, 2012 р.в.. заводський №6194771 виробник
Швеція, державний номерний знак Т09393АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ007415
видано
16.09.2019р. Головним
управлінням
Держпраці у
Дніпропетровській області:

4. Візок електричний ВТ LPE 200/8, 2012 р.в., заводський № 6254737, виробник
Швеція, державний номерний знак
Т09395АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ007417 видано 16.09.2019 р. Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області.
5. Ш табелеукладач електричний “STILL” FM-X14, 2013 р.в., заводський
№ 511801D00566
виробник Швеція, державний номерний знак Т09392АЕ,
свідоцтво про реєстрацію АЕ007414 видано 16.09.2019 р. Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській області.______________________________________
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовую ться) без отримання

Кількість робочих місць -31, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 24________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

Приміщення складу та місце стоянки ТТЗ за адресою: м. Дніпро,_______________
вул. Панікахи, 2 та м. Дніпро, вул. Ударників, 27 , адміністративна будівля_____
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор Топчій І.М, провідний інженер з охорони праці
Касянов P.O., інженер з охорони праці Рєпка Н.П., головний інженер
Захаров С.О., начальник карної дільниці Нікулкін І.В., заступник начальника
карної дільниці Обіходенко Ю.П., уповноважений представник трудового_____
колективу Хобот Л В . пройшли навчання в ДП “Придніпровський експертнотехнічний центр Держпраці та перевірку знань Законів України “Про охорону
праці”, “Про загальнообов’язкове страхування” “Про об'єкти підвищеної
небезпеки” , прийнятих відповідно до них нормативно — правових актів з
охорони праці комісією
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи від: 24.10.2019 р. № 67-19/1: 25.06.2019 р. № 47-19: 22.12.2017 р.
№ 84-17: 10.11.2017 р .№ 1239).
Наказами Генерального директора: від: 24.05.2017 № 135-1-од призначено
відповідальну особу за стан охорони праці на карній дільниці — начальника
карної дільниці Нікулкіна І.В.: 24.05.2017 р № 135-2-од призначено
відповідальну особу за безпечне проведення робіт на навантажувачах
ТОВ “БаДМ ” - начальника карної дільниці Нікулкіна IB .: 24.05.2017 р.
№ 135-3-од призначено відповідальну особу за проведення інструктажів з
охорони праці на карній дільниці — начальника карної дільниці Нікулкіна IB ;
24.05.2017 р. № 135-4-од призначено відповідальну особу за технічний стан,
реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів-начальника карної
дільниці Нікулкіна І.В., який пройшов відповідне навчання в ДП ДНКК
“М оноліт” і перевірку знань законодавчого акту з охорони праці з “Правил
будови і небезпечної експлуатації навантажувачів” НПАОП 0.00-1.22-08
комісією ГУ Держрпраці у Дніпропетровській області (протокол від
12.05.2017 р. № 485).
Головний інженер ТОВ “БаДМ ” Захаров С.О. та провідний інженер з охорони
праці Касянов P.O. пройшли навчання в ГУ Держпраці у Дніпропетровській

області, а інженер з охорони праці Рєпка Н.П. в ДП ДНКК “М оноліт” та
перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Правил охорони
праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 (протокол від
25.06.2019 р. № 47-19; протокол від 03.07.2019 р. № 804). Головний інженер
Захаров С.О. пройшов навчання в в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
а провідний інженер з охорони праці Касянов Р.О. та інженер з охорони праці
Рєпка Н.П. пройшли навчання в ДП ДНКК “М оноліт” та перевірку знань з
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.001.75-15 комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
25.06.2019 р. № 47-19, посвідчення № 47-19-13; протокол від 31.05.2019 р. №
106015, протокол від 23.01.2019 р. № 56 посвідчення 102110). Головний інженер
ТОВ «БаДМ» Захаров С.О. та інженер АГВ ТОВ “БаДМ ” Ш ендрик І.В.
пройшли навчання у ЛП “ ДНКК” М оноліт” та перевірку знань з Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 та
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів комісією
ГУ Держрпраці у Дніпропетровській області (протокол від 05.07.2019 р. № 831,
посвідчення № 107442, протокол від 06.09.2019 р. № 1188, посвідчення
№ 109980). Провідний інженер з охорони праці Касянов Р.О. та інженер з
охорони праці Рєпка Н.П. пройшли навчання у ДП ДНКК “М оноліт” та виявила
потрібні знання щодо допуску до роботи в електроустановках напругою до
1000 В, в якості інспектуючої особи (протокол 31.05.2019 № 613, посвідчення
№ 106100, протокол від 06.03.2019 р. № 191, посвідчення № 103245). Начальник
карної дільниці ТОВ “БаДМ ” Нікулкін І.В. та заступник начальника карної
дільниці ТОВ “БаДМ ” Обіходенко Ю.П. пройшли навчання у ДП “ДНКК”
Моноліт” та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електоустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.07.-01, Правил будови електроустановок. Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки комісією
ГУ Держрпраці у Дніпропетровській області комісією ГУ Держрпраці у
Дніпропетровській області (протоколи від 26.05.2017 р. № 522 та від
17.11.2017р. № 1288, посвідчення № 084229 та № 089329).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової

безпеки;

Наказами Генерального директора ТОВ “БаДМ ” : від 27.06.2019 № 157/1-од
переглянуто та створено “Службу охорони праці” та переглянуто Положення
про “Службу охорони праці”; від 26.06.2019 № 156/5-од затверджено та введено
в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці; від 04.11.2019 р. № 274/1 переглянуто постійно діючу комісію
для перевірки знань з питань охорони праці, до складу якої входять: Топчій І.М.
- генеральний директор, Захаров С.О. - головний інженер, Касянов Р.О. провідний інженер з охорони праці, Рєпка Н.П. - інженер з охорони праці;
Нікулкін І.В. - начальник карної дільниці, Ш ендрик І.В. - інженер
адміністративно-господарчого
відділу.
Хобот
Л.В.
уповноважений

представник трудового колективу;

від

14.03.2019 №

76/3-од переглянуто

наявністю служби охорони праці,

та введено в дію інструкції з охорони праці: № 07-19 для водія
електронавантажувача, № 36-19 під час монтажу акумуляторних батарей,
№ 30-19 при виконанні робіт з використанням штабелеру, № 39-19 при
виконанні робіт з використанням електровізків; № 02-19 при виконанні
вантажно-розвантажувальних робіт; від 18.10.2019 № 257/1-од введено в дію
інструкцію з охорони праці для акумуляторника; від 25.06.2019 № 156/4-од
затверджено та введено в дію навчальні плани та програми спеціального
навчання (навчання) з питань охорони праці; від 27.06.2019 № 157/3-од
затверджено та введено в дію програми стажування для працівників
ТОВ “БаДМ ” .________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та

Персонал, що працює на технологічних транспортних засобах має кваліфікації
“Водій навантажувача третього розряду” (Бондаренко В .В посвідчення
№ 19286 від 22.02.2007 р„ Ткаченко В.М.
від 13.11.2017 р.. Утченко М.М. посвідчення №

посвідчення № 089257
19287 від 22.02.2007 р.,

Полянчич М.І. посвідчення
№ 103383 від 06.03.2019 р. Вороний Р.Ю.
посвідчення № 089256 від 13.11.2017 р.. Куга Q.B. посвідчення №068430 від
07.09.2015 р., Кубрак A.B. посвідчення № 029696 від 21.03.2013 р.) та “Оператор
механізованих та автоматизованих складів” (Казаренко І.О. посвдчення
№029405 від 10.06.2011 р., Данілевський О.С. посвідчення № 053736 від
20.12.2013 р., Жакулін Є. С. посвідчення № 053638 від 20.12.2013р., Думич О.Д
посвідчення № 070016 від 30.10.2015 р., Захарчук С.М. посвідчення № 070019
від 30.10.2015 р., Ратушняк Д.М. посвідчення
№ 070017 від 30.10.2015 р„
Сіроткін С.С. посвідчення № 080517 від 27.12.2016 р.. Губа Р.В., посвідчення
№ 080514 від 27.12.2016 р„ Бондаренко І.В. посвідчення № 080513 від
27.12.2016 р.. Кармазин А.О. посвідчення № 088989 від 06.11.2017 р.. Ковальов
В.В. посвідчення №085628 від 07.07.2017 р.. Головань В.М. посвідчення №
102177 від 16.01.2019 р.. Лешенок В.В. посвідчення №102178 від 16.01.2019 р„
Курило І.В. посвідчення №102182 від 16.01.2013 р.. Ж уравель О.Ю. посвідчення
№ 102183 від 16.01.2019 р.. Старокоженко В.А. посвідчення №102184 від
16.01.2019 р., Ревенко В.М. посвідчення № 102185 від 16.01.2019 р. ) які
пройшли відповідне навчання НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони
праці під час експлуатації навантажувачів, Інструкції з охорони праці для водіїв
навантажувачів у ДП ДНКК “М оноліт” та періодично проходить перевірку
знань з питань охорони праці з оформленням протоколів (Протоколи №3 від
04.02.2019 р., № 7 від 08.10.2019 р.. № 11 від 12.11.2019 р.). Водії
навантажувачів та оператори механізованих та автоматизованих складів після
прийому на роботу проходять на підприємстві стажування та після задовільної
перевірки знань з охорони праці постійно діючою комісією ТОВ “БаДМ” згідно
наказів Генерального директора допускаються до самостійної роботи.

Всі працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони
праці, проведення яких оформлюється у відповідних нормативних журналах
вступного інструктажу та інструктажів на робочому місці.
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з
експлуатації), у тому числі і на технологічні транспортні засоби, що
експлуатуються на підприємстві. На підприємстві своєчасно проводиться
періодичне технічне обслуговування, налагодження та ремонт технологічних
транспортних засобів згідно інструкцій з експлуатації даних видів техніки.
Технічне обслуговування та ремонт
технологічних транспортних засобів
підприємства виконують: ТОВ “Ю нгхайнріх Ліфт Трак” (договір № 564 від
04.12.2015 р.), ТОВ “Зевс-сервіс” (договір № 304/CQ-2009/3C/1445 від
02.11.2009 р.), ДП “Сумітек Україна” (договір № TSQ38/17 від 24.09.2017 р.),
ТОВ “Світ Логістики” (договір № 080218 від 08.02.2018 р.), ТОВ “Акку —
Енерго” (договір № 12/07/17 ДН від 12.07.2017 р.).
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Всі працівники ТОВ “БаДМ ” забезпечуються спеціальним одягом, а саме:
комбінезони та жилети згідно сезону: акумуляторника забезпечено засобами
індивідуального захисту.
Перед прийняттям на роботу та періодично всі
працівники проходять медичний огляд згідно Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій (наказ МОЗ України від 21.05.2017 р.
№ 246)._____________________________________________________________________
засобів

індивідуального

захисту,

ТОВ “БАДМ ” забезпечено необхідною нормативно — технічною та
організаційною документацією згідно з Переліком нормативно — правових
актів з питань охорони праці, які використовуються у його діяльності:
1. Закон України “Про охорону праці”
2. Кодекс цивільного захисту України.
3. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності” .
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з охорони праці.
5. НПАОП 0.00-415-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу з охорони праці.
7. Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджені
наказом М інсоцполітики від 27.08.2018 г. № 1220
8. НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і
сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової
торгівлі.
9. НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду
великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 “Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних
та інших технологічних транспортних засобів.
11. Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 №9 “Про затвердження
Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів”.
В кабінеті охорони праці ТОВ “БаДМ ” розміщені плакати з охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, під час робіт навантажувачами, надання
домедичної допомоги потерпілим, програми навчання, проводяться інструктажі,
навчання і перевірка знань з питань охорони праці.
Відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.01-10 “Про затвердження Порядку
проведення державного технічного огляду великовантажних та інших
технологічних транспортних засобів” та Постанови КМУ від 06.01.2010 р. № 8
“Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”, заявлені
технологічні транспортні засоби пройшли державний технічний огляд,
експертне обстеження та зареєстровані у Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області. Результат державного технічного огляду (Акти
державного технічного огляду ТТЗ від 30.05.2019 р., видані експертом
ДП “Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці”) та Висновки
експертизи: від 01.07.2019 р. № 12.1-09-ТВ-0141.19 та № 12.1-09-ТВ-0142.19
щодо відповідності технологічних транспортних засобів нормативно-правовим
актам з охорони праці України, видані ДП “Придніпровський експертнотехнічний центр Держпраці”- задовільний.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному
органі Д е р ж п р а ц і 20* ^ ^ р. N

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на
з^с^в ^ у ван і^ І машин, механізмів,
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатаг
устатковання пщ вищ е ї Аебезпеки.
2. Реєстраційний ном
о£ [Лікової картки платника податків не зазначається фізичними
:|ігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та
особами, які через с
Ію му органу держ авної податкової служби і маю ть відмітку в
повідомили про це від:
• м
V
паспорті. .
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