ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:____________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону
телефаксу, адреса електронної пошти;

фізична особа-підприємець Бакулей Дмитро Вікторович
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

паспорт серії АМ 644151, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 12 лютого 2002р.________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,______
будинок 51, квартира 69______________________________________________
місце проживання,

_________________________ 3140712317_________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

(096) 454-50-95; bakuley85@gmail.com
,номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________ на об'єктах замовників по всій України_____________________
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,

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування
цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету
міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ФОП «Бакулей Д.В.» страхування не
проводиться
тому
що
не
є
об’єктом
підвищеної
небезпеки
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація
19.05.2020

про

проведення

добровільного

аудиту

з

охорони

праці

(дата проведення аудиту)

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

________фізична особа-підприємець Бакулей Дмитро Вікторович__________
або фізичної 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: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
роботи в траншеях; роботи в діючих електроустановках напругою понад
1000В та в зонах дії струму високої частоти; зварювальні роботи; монтаж.

демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад
1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне
електрообладнання)._________________________________________________
(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,

4 робочих місця, у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень),

та на об'єктах замовників.договір оренди № 7 від 08.05.2020р.з АТ НДПІ
_____
«Механобрчормет»,50086, м.Кривий Ріг, вул.Телевізійна З.приміщення
247_________________________________________________________________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
^

®

Інші відомості фізична особа-підприємець Бакулей Дмитро Вікторович,
начальник ETJI Хотькін Денис Олександрович пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Фізична особа - підприємець Бакулей Дмитро Вікторович, начальник ETJI
Хотькін Денис Олександрович пройшли навчання Законів України «Про
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
« П р о об’єкти підвищеної небезпеки» в Приватному закладі "Центр
професійної освіти і навчання" (м. Кривий Ріг) у комісії, що створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області №186 від 06.09.2019 р. (витяг з протоколу від 10.10.2019р. №937/4.202019 -ФОП «Бакулей Д.В.» та від 19.09.2019р. №885/4.20-2019 -Хотькін

дюл

Фізична особа - підприємець Бакулей Дмитро Вікторович, начальник ETJI
Хотькін Денис Олександрович пройшли навчання та перевірку знань з
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів». «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила
пожежної безпеки» в ТОВ "ПТОР (м. Кривий Ріг) у комісії, що створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області №58 від 04.03.2019 р. (витяги з протоколів
від 25.07.2019р.
№№175/1, 175/2-ФОП Бакулей Д.В.,та від 07.06.2019р. №230-Хотькін Д.О.)
та присвоєна III гр. та V гр. до та вище 1000В. відповідно.
Фізична особа - підприємець Бакулей Дмитро Вікторович, пройшов навчання
та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» в ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у комісії, що

створена на підставі наказу управління Держпраці у Кіровоградській області
№78 від 05.02.2018 р. (протокол від 18,02.2020р. №76).
Начальник ETJI Хотькін Денис Олександрович пройшов навчання та
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» в ТОВ «ЦТОР» у комісії, що створена на підставі
наказу управління Держпраці у Дніпропетровській області №58 від
04.03.2019 р. (протокол від 26.07.2019р. №287).
Фізична особа-підприємець Бакулей Дмитро Вікторович, начальник
електротехнічної лабораторії Хотькін Денис Олександрович пройшли
навчання та перевірку знань
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві в Ді ї
«Кіровоградський ЕТЦ» у комісії, що створена на підставі наказу управління
Держпраці у Кіровоградській області №78 від 05.02.2018 р. (протокол від
17.02.2020р. №75).
Начальник ЕТЛ Хотькін Денис Олександрович пройшов навчання ‘та
перевірку знань
НПАОП 0.00-1.71-13
Правила безпечної роботи з
інструментом та пристроями в ДГІ «Кіровоградський ЕТЦ» у комісії, що
створена на підставі наказу управління Держпраці у Кіровоградській області
№78 від 05.02.2018 р. (протокол від 28.04.2020р. №146).
Наказами призначені відповідальні особи за виконання робіт підвищеної
небезпеки.
Наказом №9 від 27.05.2019р. начальника електротехнічної лабораторії
Хотькіна Дениса Олександровича призначено відповідальним за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Наказом №18 від 30.05.2019р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис Олександрович
призначений відповідальним за організацію та безпечне виконання робіт на
висоті понад ЬЗметра.___________ ____________________________________
Наказом №19-ОП від 30.05.2019р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис
Олександрович призначений відповідальним за безпечне виконання робіт в
діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти.
Наказом №2Р-ОП від 30.05.2019р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис
Олександрович призначений відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт.
Наказом №21-ОП від 30.05.2019р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис
Олександрович призначений відповідальним за безпечне виконання робіт в
траншеях.
Наказом №22-ОП від 30.05.2019р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис
Олександрович призначений відповідальним за безпечне виконання земляних
робіт, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій; робіт в
траншеях___________________________________________________________
Наказом №23-ОП від 05.04.2020р. начальник ЕТЛ Хотькін Денис
Олександрович призначений відповідальним за безпечне виконання робіт:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

(устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних
станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;)

Згідно наказу
№4 від 27.05.2019р. створено службу охорони праці.
Обов’язки служби охорони праці рокладено на фізичну особу - підприємця
Бакулея Дмитра Вікторовича.
Також на підприємстві в наявності;
Положення про систему управління охороною праці (наказ №5 від
27.05.2019р.);
Положення про рлужбу охорони праці (наказ №8 від
27.05.2019р.); Положення про порядок проведення навчання і перевірку
знань з питань охорони праці (наказ №6 від 27.05.2019р.); посадові
інструкції (наказ №12 від 28.05.2019р.); інструкції з охорони праці
(наказ №14 від 28.05.2019р.); програма вступного інструктажу ( наказ №10
від 28.05.2019р.).________________
Затверджені переліки осіб які маїрть право видачі нарядів і розпоряджень,
бути керівником
робіт, наглядачем, членом бригади (наказ №17 від
30.05.2019р);
Розроблені та затверджені переліки робіт які проводяться за нарядомдопуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації (наказ
№15 від 30.05.2019р.)
Перелік інструкцій з охорони пражці за професіями та видами робіт (наказ
№14 від 28.05.2019 р.)
Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт - 10 шт., в т.ч.
інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №3, інструкція з
охорони праці під час виконня робіт в траншеях, №4 інструкція з охорони
праці під час виконання зварювальних робіт №5; інструкція з охорони праці
під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
№6, інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт, що
виконуються в зоні розташуванню підземних комунікацій (затверджені та
введені в дію згідно наказу №14-1 від 28.05.2019 р.)
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Журнал реєстрації інструктажів з п ртань охорони праці на робочому місті
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту
Журнал обліку видачі наряду-допу^ку на виконання робіт підвищеної
небезпеки и суміщених робіт
Журнал обліку та зберігання засобів захисту
Журнал обліку робіт по нарядам і розпорядженням
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми
Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві
Журнал протоколів перевірки знащ> ПБЕЕС і ПТЕЕС та ін.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах та за попереднім
місцем роботи:
Начальник ЕТЛ Хотькін Д.О. закінчив у 2010 році Вищий навчальний заклад
«Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості» і
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління
технологічними процесами» та здобув кваліфікацію спеціаліст з
автоматизованого уравління технологічними процесами. Диплом-НР
№39792249___________________ _ __________________________________ _
Фізична особа-підприємець Бакулер Дмитро Вікторович закінчив у 2005 році
Криворізький технікум Національної металургійної академії України за
спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд» і здобув кваліфікацію технік-електрик. Диплом-НР
№27995914
Начальник ЕТЛ Хотькін Д.О. пройшов навчання в Державному навчальному
закладі «Криворізький
центр
професійної освіти металургії та
машинобудування», свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації
робітничої кваліфікації НР №47709474 Хотькіна Д.О., видане 31.01.2015р.,
що він закінчив навчання та здрбув професію електрогазозварник 3-го
розряду.
При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку
ознайомлення працівників про уцови праці, наявності на робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх можливі наслідки
впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками
проводяться інструктажі з питану охорони праці з записами в Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Робітники

підприємства

пройшли

перевірку

знань:

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12
Система стандартів безпеки праці.. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві в ДП «Кіровоградський ЕТЦ» у комісії, що створена на підставі
наказу управління Держпраці у Кіровоградській області №78 від 05.02.2018
р. (протокол від 27.04.2020р. №144).
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями в ДП
«Кіровоградський ЕТЦ» у комісії, що створена на підставі наказу управління
Держпраці у Кіровоградській області №78 від 05.02.2018 р. (протокол від
28.04.2020р. №146).

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г. пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.2198 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила
експлуатації електрозахисних засобів», «Правила пожежної безпеки» в ТОВ
"ЦТОР (м. Кривий Ріг) у комісії, що створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області №58 від 04.03.2019 р.
(витяги з протоколу від 07.06.2019р. №231- та присвоєна IV гр. до та вище
1000В. відповідно.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г. пройшов навчанця та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.1507 «Правила охорони праці під час; виконання робіт на висоті» в ВНРП ПАТ
«Північний ГЗК» (протокол від 09,02.2016р. №7-42).
Робітники підприємства мають пр9фесійну підготовку здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах та за попереднім
місцем роботи._________________ ___________________________________
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г. закінчив у 2017 році Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,здобув кваліфікацію:освітньокваліфікаційний рівень спеціаліст,дпеціальність «електричні машини і
апарати»,професійна кваліфікація «інженер-електромеханік»Диплом-С17
№019153
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Карандевич О.Г.пройшов навчання в Державному навчальному закладі
«Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»,
свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робітничої кваліфікації
HP №47769475, видане 31.01.2015р., що він закінчив навчання та здобув
професію електрогазозварник 3-го розряду._____________________________
Згідно наказу №20-1 від 28.05.2019 р. всі робітники забезпечені спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці». На кожного робітника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.
Члени бригади, які виконують роботи в діючих електроустановках,
забезпечені захисними касками, засобами індивідуального захисту від
ураження
електричним
струмом
(діелектричними
рукавицями,
діелектричними ботами) та ел^ктрозахисними засобами (показниками
напруги до і вище 1000В, ізолюючою оперативною штангою, інструментами
з
діелектричними
рукояткам^),
які
пройшли
випробування
в
електротехнічній лабораторії TOB «НВК Криворіжелектромонтаж»,
свідоцтво про калібрування СВС-50 № 010512
СК-3207/19 чинне до
10.09.2022 р. (протоколи випробувань захисних засобів із гуми від 10.01.2020

•
•
•
•
•

р. та 05.07.2019 р.; протокол випробування інструменту з ізольованими
рукоятками від 05.07.2019 р.; протокол випробування покажчика напруги до і
вище 1000В від 10.01.2020 р., протокол випробування штанги ізолювальної
від 10.01.2020). в наявності переносні заземлення.присутня експлуатаційна
документація паспорти на електрообладнання та зварювальний апарат
Дніпро-М______________________ ________________________________
Електрозварювальник забеспечени|і наступними засобами захисту:
брезентовий костюм для зварника;
кожані ботинки з захисними якостями «Тр»;
брезентові рукавиці типа «Е» захисними якостями «Тр»;
щіток зварника (ТУ 36-2455-82)*
запобіжний пояс;
Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними
поясами 2ПБ, та іншими засобами страхування (запобіжними огородженням
тощо). Пояса пройшли випробування та введені в експлуатацію (акт
випробування №1 від 11.11.2019 р.). Ведеться журнал обліку та огляду
такелажних засобів.механізмів і пристроїв. Драбини металеві проходять
своєчасний періодичний огляд (датр. останнього огляду 11.11.2019р.).
засобів індивідуального захисту

З варювальне обладнання (інвертор зварювальний Дніпро-М) пройшов
випробування в електротехнічній лабораторії ФОП «Бакулей Д.В.» (протокол
№17 від 05.03.2020р.). Ведеться журнал обліку, перевірки та випробування
електроінструменту,
трансформаторів,
перетворювачів
частоти
та
переносних світильників.
В наявності актуалізований фонд нррмативно-правових документів, які
регламентують виконання робіт:
Закон України «Про охорону праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони цраці».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону прцці, що діють на підприємстві».
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці».
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вигцоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників».
НПАОП 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».
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».

НЛАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з
охорони праці.
На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. С посібники
з охорони праці, наглядна агітація. Розроблені та затверджені навчальні
плани та програми інструктажів та навчання з питань охороні праці,
електробезпеки та пожежної безпеки, програми проведення інструктажу з
охорони праці на робочому місці для працівників, які виконують ці роботи.
^
праці працівники проходять в
забезпечення)

Д.В. Бакулей
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці /#
20<я£ф.
№

________ .

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.”.

