


ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІХИ ЮВІДАЛЬНІСТ'Ю 
«БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЁКТ»

(для ю ри д и ч н о ї  особи: найм енування ю рид ич но ї особи 

53219. Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Електрометалургів. будинок 244/1.
місцезнаходження,

_________________________________________ 36254489____________________________________ _
код згідно з ЄДРГІОУ

______________________ директор -  Чепінськіїй О лександрО лексаіу іровй ч ___________________
прізвищ е, ім'я іа по батькові керівника,

_______________________________________________________ ( 0951938-20-46______________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - п ідприємця: 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 електронно ї пошти; 

на торііторії України 
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії  (застосування)

машин, механізмів , усгатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами не укладався ______ _____________________

(найменування  страхової компанії.

строк д ії страхового  полісу, номер і дата його видачі 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами ауд и ту з
охорони праці №___ 23369086-42.1-04-ЗА-0296.20 від 02.04.2020 р.. проведеного
ДІЇ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я,__________________________Чепінський Олександр Олександрович _________________________
(прізвищ е, ім’я та гю батькові керівника ю р ид ич но ї  особи

або ф ізично ї особи - п ідприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці га промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткований 
підвищеної небезпеки:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконсірукція машин. 
механізмів, устаткованії я підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до і Іорядку видач] 
дозволів на виконання на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин механізмів устаткованпя підвищеної небезпеки; вантажопідійма:іы-піх кранів та машин. 
підйомників та колисок для підіймайня .ірацівнпків: усгатковання напругою понад 1000В
(до 35 кВ) (електричне__устаткованпя _ електричних__е тапній га мереж, технологічне
електрообладнання).

Еазонолум'яні робо ти ____  ______
(найм енування  виду робіт п ідвищ еної небезпеки

Посудини, що п раї цоють під тиском понад 0.0 5. МП а. крім автомобільних і азових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палії та. а саме:

та/або маш ин, механізмів, 'усгатковання п ідвищ ено ї небезпеки



балон з киснем технічним -  1 од., Україна; балон з пропан-бутаном -  1 од., Україна.
тип або м а р к а  (за наявності) ,  номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення,

які викон ую ться  та /або  експлуатую ться  (застосовую ться)  без отри м анн я  в ідпов ідного  дозволу,

Кількість робочих місць -11, у тому числі 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у  ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кільк ість робочих  м ісць, у том у числі тих , на яких існує п ідви щ ени й  ризик ви н икн енн я травм ,

ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» орендує адміністративно-побутові та складські приміщення, 
загальною площею 200,0 кв. м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. ЕІатріотів 
України, б. 173/3, (договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2019 р. № 01/12/2019 з 
ПП «КИПАРИС-Н»)._____________________________________________________________

будівель і спор уд  (п ри м іщ ен ь) ,  виробни чи х  об'єктів (цехів, д ільниць ,  стр ук тур ни х  підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 

Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КІ1 «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі 
загального курсу охорони праці, перевірку знань пройшли в комісії ЕУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 226 від 22.07.2019 р.).

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання НГІАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», перевірку знань 
пройшли в комісії ЕУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 248 від 29.07.2019 р.).

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання НГІАОЕІ 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», перевірку знань пройшли в комісії 
ЕУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 239 від 26.07.2019 р.), присвоєно V та IV 
групи з електробезпеки (до та понад 1000 В).

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у Навчально-виробничому центрі 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» навчання НГІАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», перевірку знань пройшли в комісії ЕУ Держпраці у Київській області (протокол 
№ 83-595-19 від 04.10.2019 рЛ

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», перевірку знань пройшли в комісії ЕУ Держпраці у 
Дні і іропегровській області (протокол № 247 від 29.07.2019 р.).

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання ЕІПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт 
па висоті», перевірку знань пройшли в комісії ЕУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 236 від 25.07.2019 р.).

Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», перевірку знань пройшли в комісії ЕУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 241 від 24.07.2019 р.).



Директор Чепінський Олександр Олександрович, головний інженер Чеберко Олексій 
Вікторович, майстер Семененко Володимир Іванович пройшли у КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ДОР навчання НПАОГІ 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 227 від 16.07.2019 р.).

Па підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом № 18 від 03.10.2019 р. у ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» головного інженера 
Чеберко О.В. призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства.

На підприємстві наказом № 27 від 23.12.2019 р. зтверджені переліки осіб, які мають право 
видачі наряд-допусків (розпоряджень), бути: керівниками робіт, допускачами, наглядачами, 
членами бригади.

Наказом № 8 від 01.10.2019 р. у ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» головного інженера 
Чеберко О.В. призначено відповідальним керівником робіт при проведенні робіт на висоті.

Наказом № 26 від 18.10.2019 р. у ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» головного інженера 
Чеберко О.В. призначено відповідальним за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів та 
машин, підйомників та колисок для підіймання працівників.

Наказом № 10 від 01.10.2019 р. у ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМЕІЛЕКТ» майстра Семененко В.І. 
призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під 
тиском.

І Іаказом № 17 від 03.10.2019 р. у ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» майстра Семененко В.І, 
призначено відповідальним за справний стан обладнання та організацію безпечного виконання 
газополум’яних робіт. _____________________________________________________________________

(прізвищ е, ім'я та  по батькові осіб , які в ідповідаю тьза дотри м ан н ям  вим ог закон одавства  з питань охорони праці т а  п ром ислової безпеки;

У ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» діє служба охорони праці. Наказом № 6 від 01.10.2019 р.
особою відповідальність за охорону праці директор Чепінський О.О. поклав__на
себе.________________________________________________________________

наявністю  служ би охорони  праці

У ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» переглянуті, затверджені та введені в дію: «Положення 
про систему управління охороною праці підприємства» (наказ № 4/1 від 01.10.2019 р.); 
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 4 від 01.10.2019 рЛ; «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 13 від 02.10.2019 рЛ; 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту» (наказ № 23 від 11.10.2019 рЛ.

У ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» затверджені наказом № 24 від 16.10.2019 рЛ. та введені 
в дію посадові інструкції. ЕІормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» ИГІАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._______ _______________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, падання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» наказом № 14 від 02.10.2019 р. створено комісію 
ііеревірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії директор Чепінський О.О.; члени 
комісії: головний інженер Чеберко О.В.; майстер Семененко В.І._



У TOB «БУДЕЛЕКТРОКОМГІЛЕКТ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці (наказ № 5 від 01Л 0.2019 рЛ, в тому числі: інструкція з охорони праці для 
електрогазозварника: інструкція з охорони праці при газополумяній обробці металів: інструкція з 
охорони праці для слюсаря-ремонтника; інструкція з охорони праці для робітників, що працюють з 
ручним електроінструментом; інструкція з охорони праці для робітників, що працюють з ручним 
пневмоінструментом; інструкція з охорони праці при обслуговування посудин, що працюють під 
тиском.

Електрогазозварник Брикнер О.В. здобув професійну підготовку у Нікопольському 
професійному ліцеї за професією «електрогазозварник» (диплом HP № 32045773 від 30.06.2007 рЛ- 

Електрогазозварник Брикнер О.В. пройшов атестацію в Український атестаційний комітет 
зварників ТОВ «НТЦ Спецсервіс» та допущений до ручного дугового зварювання посудин 
працюючих під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, сталевих металевих конструкцій, 
несучих і огороджувальних конструкцій (посвідчення № АР0004-105-18 від 10.05.2018 р., протокол 
№05.3.1 від 10.05.2018 р Л.

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування Сокур С.М. здобув професійну 
підготовку в ГОВ «ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ» за професією «електромонтажник 
силових мереж та електроустаткування» (протокол № 132 від 30.04.2019 р.. посвідчення № 001655). 
Присвоєна кваліфікація «електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду».

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Дюкарев O.A. здобув 
професійну підготовку в ПТУ № 50 м. Орджонікідзе за професією «електрослюсар (слюсар) 
черговий по ремонту обладнання» ( диплом ГМ № 902606 від 21.06.1994 рЛ. Присвоєна 
кваліфікація «електрослюсар (слюсар) черговий по ремонту обладнання 3-го розряду».

Монтажник устаткування Надєїн Ю.В. здобув професійну підготовку в ТОВ «ІНСТИТУТ 
і ЕХН1ЧНОГО РОЗВИТКУ» за професією «монтажник устаткування металургійних заводів» 
(протокол № 132 від 30.10.2018 р., посвідчення № 006528). Присвоєна кваліфікація «монтажник 
устаткування металургійних заводів 3-го розряду».

Слюсар-ремонтник Філатов Є.О. здобув професійну підготовку в ТОВ «ІНСТИТУТ 
ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ» за професією «слюсар-ремонтник» (протокол № 11 від 21.01.2019 р., 
посвідчення № 001447). Присвоєна кваліфікація «слюсар-ремонтник п'ятого розряду».

Електрогазозварник Брикнер О.В. пройшов перевірку знань НГІАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обла;іпаппя, що працює під тиском» в комісії підприємства (протокол № 20 від 24.10.2019 рЛ-

Електрогазозварник Брикнер О.В. пройшов перевірку знань НПАОГІ 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НГІАОГІ 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в комісії підприємства (протокол № 20 від 24.10.2019 рЛ-

Робітники ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» пройшли перевірку знань з питань з охорони 
праці, НПАОП 0.00-1.1 5-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НГІАОГІ 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії 
підприємства (протоколи № 17 від 23Л 0.2019 р., № 19 від 24.03.2020 рЛ.

Е лектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Дюкарев O.A., 
електромонтажник силових мереж та електроустаткування Сокур С.М., слюсар-ремонтник 
Філатов С.О. пройшли щорічну перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» в комісії підприємства 
(протокол № 18 від 23.03.2020 рЛ. Присвоєно 4-у та 3-ю групи з електробезпеки.

Па підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
• Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
• Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
• Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
• Журнал обліку реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки.



• Журніш реєстрації нещасних випадків на виробництві.
w

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).
інструкцій  про проведення  навчання та: ін структаж у з питань  охорон и  праці,

Поставку балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (пропан технічний) газами 
здійснює ПрАТ «Лінде Газ Україна» на підставі договору поставки П ІД  № 7930 від 20.03.2020 р. 
(дозвіл № 642.14.30 від 13.06.2014 р., виданий Держгірпромнаглядом України, строк д ії 
продовжений до 12.06.2024 р.). Надани протоколи випробувань захисних засобів № 15 від 
25.02.2020 р.. № 27 від 25.02.2020 р., викопані вимірювальною електротехнічною лабораторією 
1()В «GPMII «ЛІФТ» згідно договору № 9-ЕТЛ від 01.12.2019 р. (свідоцтво, що засвідчує технічну
компетенцію № ПЧ 06-2/230-2018 від 12.09.2018 р.У_____________________________________________

ек с п л у атац ій н о їд ок у м ен тац ії ,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора. Під час 
виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, 
черевики шкіряні, рукавиці брезентові, знаки безпеки).

засобів  індивідуального  захисту,

Па підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
ТОВ «БУДЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли попередній 
медогляд при прийомі на роботу (надано відомості про прийняття на роботу у 2019 році), надано 
медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 
ГІII «ІМПУЛЬС ДЦ».

11а підпрнємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як
11 а паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІ1 від 
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ГІКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОГ1 0.00- 
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; ІІПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праїіі 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Інструменти, що застовуються для виконання заявлених робіт: дриль ударний мережевий AEG; 
перфоратор AEG; машина шліфувальна кутова AEG; штраборіз (борозник) Metabo MFE 40: 
шуруповерт акумуляторний Metabo; редуктор балонний одностуненевий кисневий БКО-5РДМ Ф6; 
редуктор балонний одноступеневий пропановий БПО-5ДМ Ф6; різак ручний кисневого різання 
«Донмет-142»; балон з киснем технічним; балон з пропан-бутаном; набір слюсарного інструменту: 
мультнметр цифровий; кліщі струмові UNI-T UT200A; бокорізи; викрутки; рукавиці діелектричні; 
галопі і діелектричні; покажчик напруги.

Про ведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці
та__передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів'-допусків,
вущовідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони прані, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкован

н о р м а т и в н о - п р а в о в о ї ^ * ^  іної бази, навч ал ьн о -м етоди чн ого  забезпечення)

О.О. Чепінський
(підпи

4 С ____С Цо______20

(ініціали та  прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Дсржпраці / ?  с<Л> 2 0 ^ р .  № /Л._________

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.



/А
U n "  .

JO/Off-  -  034271  - К З  -  *<*11 * 'в,етЗ Ш м ?  ^
икояа'з^

___* /
dXtfßQ''


