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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  ̂ в БЕР 2020— ^°-р 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ________ АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ «КОМПЛЕКТ»________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____ 49000, м. Дніпро, вул. Кн язя Волод имира Вели кого, буд инок 18-6, код з гідно з ЄДР П О У
20225439_______________________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Президент Асоціації Бляхов Юрій Оскарович, (068)888-25-91,_______________ ______
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

___e -m a il: ass-kompl@ ukr.net_______________________________ ___________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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;

_________________________ Територія України_______________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не уклада вся___________________________________________________________

(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, Бляхов Юрій Оскарович,_________________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної 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, устаткування
підвищеної небезпеки: ремонт водозбірних споруд;_____________________________________
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;___________________________________
роботи в траншеях та котлованах;____________________________________________________
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій;___________________ ____________________________________________
з в ар ювальні р о б о ти __________

(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

mailto:ass-kompl@ukr.net


Кількість робочих місць 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
іравм_7______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробничо-складський комплекс (власність АСОЦІАЦІЇ ПМТЗ «КОМПЛЕКТ»)
за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 3 -а ._______ ___________ ______ __________

будівель і споруд (приміщень),виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Президент Асоціації -  Бляхов Юрій Оскарович, пройшов навчання в 
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протокол № 1/01-20 ОП-ВЕ від 23.01.2020).

Виконавчий директор Кулікова О.Ю., головний інженер Кебурія Є.Л., та завідуючим 
господарством Кушпіль В.Г. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу №110-19 від 
28 .11.2019р.)________________________________________________________________________

Головний інженер Кебурія Є.Л., пройшов навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» з
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__ та
перевірку знань та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл (витяг з протоколу №15-19 від 12.12.2019р.)_________________

Головний інженер Кебурія Є.Л., у ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов чергове 
навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки в Україні» та допущений до роботи в електроустановках напругою до 
1000V та перевірку знань та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.. (витяг з протоколу № 125-19 від 12.12.2019р.) з присвоєнням IV 
групи з електробезпекою.______ ____________________________________ ___________________

Головний інженер Кебурія Є.Л., пройшов навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» з
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами_та
Пристроями»__та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском», а перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.. (витяг з протоколу №117-19 від 12.12.2019р. та витяг з 
протоколу №113-19 від 05.12.2019р.).______________________________ __________________

Завідуючий господарством Кушпіль В.Г. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку 
знань та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл. (протокол №1129 від 18.09.2019р.)

Виконавчий директор - Кулікова О.Ю., завідувач господарством - Кушпіль В.І 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В з НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок_споживачів» (з__присвоєнням IV групи з
електробезпеки ),__ НПАОП 40.1-1.32-01 __ «Правила___ будови електроустановок
Електрообладнання спеціальних установок»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», Правил Пожежної Безпеки в Україні, НПАОПО.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», а перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №21.01-20 ЕЛ/Х
від 16.01.2020)._______________ ___________________________________ ____________________

Виконавчий директор - Кулікова О.Ю., головний інженер Кебурія Є.Л., завідувач 
господарством - Кушпіль В.Г. пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В з НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А .3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки



праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», а перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №1/01-20 ББ-АК від
23^01.2020).__________________________________________________________________________

Наказом №03/от від 23.09.2019р призначено головного інженера Кебурію С.Л. 
відповідальною особу за безпечне виконання робіт на висоті, в траншеях та котлованах, за 
безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зон і 
розташування підземних комунікацій призначено; завідуючого господарством Кушпіль В.Г. 
відповідальною особу за безпечне виконання зварювальних робіт, за збереження в
технічно-справному стані інструменту.___________________________________________

Наказом №04/от від 23.09.2019р. призначено відповідальним за справний стан. 
безпечну експлуатацію електрогосподарства, завідуючого господарством Кушпіль В.Г._

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

Наказом по підприємству від 23.12.2013р. №от/1 створено службу з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на виконавчого директора Кул ікову О.Ю._______

Наказом № 09/от від 23.09.2019 р. в АСОЦІАЦІЇ ПМТЗ «КОМПЛЕКТ» створено комісію з
перевірки знань робітників з питань охорони праці._____________________________________
£клад комісії: голова комісії -  виконавчий директор Кулікова О.Ю;_________ _____________
члени комісії -  головний інженер Кебурія Є.Л., завідувач господарством Кушпіль В.Г.___
Також на підприємстві розроблені:____________________ __________________________
- Положення про службу охорони праці, Положення про комісію з питань охорони праці. 
Положення про систему управління охороною праці, (наказ про затвердження та введення 
в дію №от/10 від 26.12.2013р.);___________________ _______________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці, Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, Програма 
первинного інструктажу з питань охорони праці, (наказ про перегляд та затвердження 
№отЗ від 17.05.2018 р );
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3/2 ОП від
17.05.2018 р.), в тому числі: Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів; Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом; 
Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних 
випадках. Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом; Інструкція з 
охорони праці для монтажника з монтажу металевих та залізобетонних конструкцій; 
Інструкція з охорони праці для електрозварника; Інструкція з охорони праці для машиніста 
екскаватора; Інструкція з охорони праці для машиніста навантажувача та інші.

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці.__________ ____________ _______________
Працівники АСОЦІАЦІЇ ПМТЗ «КОМПЛЕКТ», 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 травматизму, 
професійних захворювань і аварій на 2020 рік".__________________________________________

Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці 
та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження 
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної д іяльності. 
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників».________ _______________



Електрозварник, Кушпиль Г.В., пройшов навчання з професії електрозварник ручного 
зварювання шостого розряду (постанова кваліфікаційної комісії ДП ОУК концерну
Дніпробуд (протокол від_29.01.2004 №5) посвідчення №715). Пройшов атестацію
зварювальника в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 
3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, СНиП 111-18-75 (р.3-8). СНиП 
3.03.01-87 (п.4.78-4.134). Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом 
мталевих, несучих і огороджуючих конструкцій: технологічного обладнання і технологічних
трубопроводів. Протокол №10 від 14.01.20 р. Посвідчення_№10-ДН-58, дій сне до
14.01.2022р._________________________________________________________________________
Електрозварник - Кушпиль Г.В., маляр-штукатур - Ісакова С.А., монтажник - Жила С .І., 
машиніст екскаватора (підсобний працівник) Кебурія М.Л. пройшли перевірку знань з д іючих 
на підприємстві нормативно правових актів з питань охорони праці в комісії АСОЦІАЦІЇ 
ПМТЗ «КОМПЛЕКТ» з перевірки знань з питань охорони праці в обсязі виконуваних ними 
робіт (протоколи від 17.07.2019 №2, від 17.07.2019 № 4).___________________________

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

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, використовується 
наступне обладнання: випрямляч дуговий зварювальний ВДИ-280 "Профі", 2019р.в, 
Україна; кутові шліфувальні машинки "DeWALT DWE4579, акумуляторний шурупокрут 
BOSCH GSR 10,8 V-2-LI, Дриль Bosch GBM 6 RE, драбина приставна, риштування стоїчні 
алюмінієві, (акт випробування від 26.09.2019 p.), в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із 
стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски 
захисні універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування__від
26.09.2019 p. ), КАМАЗ 55111 самоскид 10т, КАМАЗ 55111 автокран 25т, екскаватор- 
навантажувач ЕО JCB ЗСХ (при необхідності з гідромолотом, гідробуром), екскаватор ЕО 
JCB 160W, вібраційний каток ґрунтовий JCB 115Д, договір оренди з Фізичною особою -  
підприємцем ХІДЬКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА від 20.01.2020 №20/01-20. Усе обладнання 
та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №от/09 від
15.09.2019 p. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устатковання, 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 
засобами індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 
1 міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс ), маска зварника, окуляри захисні 
відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), 
підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у жовтні 2018 року. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту.________________________________________________________ ____________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 
26 .10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00- 
6 .03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального



захисту на робочому місці»; НПАОГ) 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці_під час
виконання робіт на висоті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів»,НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12. «Охорона праці і промислова
безпека у будівництві»___ та інш . Нормативно-правові акти__в друкованому вигляді
знаходяться у вільному доступі в куточку охорони праці.___________________
У АСОЦІАЦІЇ ПМТЗ «КОМПЛЕКТ» в наявності куточок охорони праці, облаштований: 
оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства 
та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці±
методичною_і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідним и.. для
проведення інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства і охорони праці. Також забезпечено доступ працівників до нормативно- 
правової бази з охорони праці через мережу Інтернет. В кабінеті виконавчого директора 
проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Розроблені 
тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.

органі

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, устаткування 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.”
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