
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО»______________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи .

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Троїцька, будинок 1 5. офіс 27
м і с цез находже н ня,

код ЄДРПОУ -  42389044, керівник -  директор Дуленко Олександр Вікторович, +380567854679. 
office.bkdnipro@ gmail.com

код згідно з Є ДРП О У , прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телеф ону, 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно додатку І до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 на ГОВ «БУДКОМПЛЕКТ- 
ДНІПРО» страхування не проводиться, так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.08.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я . Дуленко Олександр Вікторович______________________________________________________
(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:
- Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) 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: парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.
Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МІ 1а і температурою нагрів\ 
вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільї і их 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
Технологічне устатковання . металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв.

(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:office.bkdnipro@gmail.com


устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, 

кількість робочих місць -  6 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у  тому числі тих, 

виникнення травм -  3, 1 - адміністративна будівля, побутові приміщення,
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель  

Офісні приміщення орендовані, договір оренди № ТР27/19 від 05.08.2019 року з TOB «НСК-33»
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів 

за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Троїцька, 15, офіс 27,
Виробничих об’єктів: 1 виробнича база (орендована, договір оренди №  08/19-01 від 05.08.2019 
року з ТОВ «Український завод сталевих конструкцьш» розташована за адресою: 51909. 
Дніпропетровська область, м. Кам^янське, провулок Баглійський, 1).

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій.

Витяги з протоколів № 01.08-19 ОП від 20.08.2019 р„ 6.05-20 БК-ДП від 07.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» ПТЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. IV група з 
електробезпеки до 1000 В.

Витяг з протоколу №  45.7/19 від 30.07.2019 р.. 7.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Балтович В.В. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт»..

Витяг з протоколу №7.08 -19Г від 20.08.2019 р„ 8.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Балтович В.В. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві».

Витяг з протоколу № 3.08-19Г від 19.08.2019 р., 9,05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з



інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу № 4.08-19Г від 19.08.2019 р.. 3.05-20 БК-ДІІ від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 1.08-19Г від 19.08.2019 р.. 2.05-20 БК-ДГ1 від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. інженер Кошман Т.В. пройшли 
навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу № 10.08-19 від 19.08.2019р.. 10.05-20 БК-ДГІ від 05.05.2020р.

Слюсар-ремонтник Соловйов О.В. -  ТО В «УК СПЕКТР» посвідчення__№0168 від
09.02.2017р. четвертого розряду, слюсар-ремонтник Шаповалов В.А. -  ТО В НВЦ «Професійна 
безпека» посвідчення № 322-1-2017 від 20 квітня 2017 р. четвертого розряду.

Робітники: Соловйов О.В.. Шаповалов В.А.. - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно питань з охорони праці, інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт.

Протокол №1/11 від 12.11.2019 р.

Робітники: Соловйов О.В.. Ш аповалов В.А.. - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №2/11 від 14.11.2019 р.

Робітники: Соловйов О.В.. Шаповалов В.A.. - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачі в. 
Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №3/11 від 18.11.2019 р.

Робітники: Соловйов О.В., Шаповалов В.А.. - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №4/11 від 20.11.2019 р.

Робітники: Соловйов О.В., Шаповалов В.А.. - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №5/11 від 22.11.2019р.

Робітники: Соловйов О.В.. Шаповалов В.A., - пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №7/11 від 26.11.2019р.

Наказ №1 від 21 серпня 2019 р. Про перегляд служби охорони праці та призначення особи. 
відповідальної за охорону праці -  заступника директора з охорони праці Сініпостола Д.Г1.

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



На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та HIIAQ1I 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 5 від 25.08.2019 р. на підприємстві ГОВ "БУДКОМПЛЕКТ-ДНІГІРО" 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії______-  директор Дуленко О.В.
Члени комісії______ -  заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П:

-  начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М.

На підприємстві ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" у відповідності до вимог ст. 20 
Закону України «Про охорону праці» наказом № 6 ОП від 25.08.2019 р. створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на заступника 
директора з охорони праці Сініпостола Д.П.

Наказом № 20 від 21.08.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт - 
технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічне діагностування) машин. 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: Парових та водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0.1 МВт., трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском 
понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском 
понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного 
палива, технологічного устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв 
призначено начальника ремонтно-будівельної дільниці Самовола В.М.

праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ООО "БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО". наказом № 4 від 21.08.2019 р. 
затверджені та введені в дію всі необхідні інструкції з охорони праці:

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОГІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охоронн 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної та техногенної безпеки.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
-Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
-Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (акти випробування 
поясів).

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань комісією підприємства з питань охорони

праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію.
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях, ознайомленням з 

експлуатаційною документацією, стажуванням.

експлуатаційної документації.



У відповідності до Наказ Міністерства соціальної політики № 1804 від 29.11.2018р. «І Іро
затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ- 
ДНІПРО». які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: каски 
будівельні, щитки захисні, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор 
газопилезахисний. окуляри захисні, спецвзуттям. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 
КМУ №761 від 27.08.2008 р. Під час роботи використовуються: набір слюсарного інструменту
-  З комплекти.

засобів індивідуального захисту,
Для виконання заявлених видів робіт в ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО» працівники - 

інженер Кошман Т.В.. яка виконує роботи з технічного огляду, випробування, експерт ною 
обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковаї і н я під в и і ценої небезпеки. 
а саме: Парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0 .1 М Вт.. трубопроводі в 
пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище ніж 1 10 
°С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, технологічного устатковання металургійного, 
коксохімічного, ливарного виробництв має відповідний Сертифікат компетентности фахівця з 
неруйнівного контролю № 11208.UT/217 видан 14.08.2017 року Центром сертифікації при У і 
НКТД та дьійсний до 22.06.2022 року., а також кваліфікаційне посвідчення № 8930/17.

Для виконання заявлених видів робіт - інженер Кошман Т.В.. використовує 
Ультразвуковий дефектоскоп типу УД4-76 заводский № 108 який має Свідоцтво про повірку 
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 10-0/11018/1 від 18.05.2020 чинне
до 18.05.2021 року видане ДП Дніпропетровським регіональним__Державним НГЦ
стандартизації метрології та сертифікації.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки».

Постанова КМУ № 207 від 03.03.2020р. «Про внесення змін до Порядку видачи дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 
і від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 
лютого 2018 р. №48).

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони прані.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку і н с т р у к ц і й  з  охорони праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 

актів, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників.
Наказ М іністерства соціальної політики № 1804 від 29.11.2018р. «Про затвердження 

Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками засобів



індивідуального захисту на робочому місці».
Підприємство має комплект СНиГІ. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащ енний інформаційними 
стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту-, 
куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, 
графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці. виконання заходів з 
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, 
наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структ у рного підрозді.т у  

(ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявнісгі бібліотечний фонд, який включає 
законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та 
охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні 
видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 21.08.2019 року заступник 
директора з охорони праці Сініпостол Д.П. призначено відповідальною особою за організацію 
роботи кабінету охорони праці.

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми... інструктажів та ін.
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 21.08.2019 року 
заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. призначений відповідальною особою за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документа!ую 
з охорони праці-та навчально-методичного забезпечення.

навчально-методичного забезпечення)

О.В. Дуленко__
(ініціали та прізвище)

(Я
Декларація зареєстрована у журналі 

територіальному органі Держпраці
№ ЯГА М
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П ри м ітки: 1. Ф ізи ч н а  о с о б а  —  п ід п р и єм ец ь  св о їм  п ід п и со м  н ад ає  зг о д у  на о б р о б к у  п ер со н а л ь н и х  д а н и х  
з м е т о ю  за б езп еч ен н я  виконання ви м ог П ор я дк у
видачі д о зв о л ів  на виконання р о б іт  п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и  та на ек сп л у а т а ц ію  
(за ст о су в а н н я ) м аш и н , м ех а н ізм ів , устатковання  п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и .

2 . Р еєст р а ц ій н и й  н о м ер  о б л ік о в о ї картки платника п одатк ів  не зазн ач ається  ф ізи ч н и м и  
о с о б а м и , які ч ер ез  с в о ї р ел іг ій н і п ерек он ан н я  в ідм ов л я ю ть ся  в ід  й ого  прийняття га 
п о в ід о м и л и  п р о  це в ід п о в ід н о м у  о р г а н у  д е р ж а в н о ї п од а т к о в о ї с л у ж б и  і м аю ть в ідм ітк у  в 

п а сп о р т і.”
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