
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БаДМ»__________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2______
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРПОУ 31816235___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________Генеральний директор Топчій Ігор Михайлович_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

____________________ тел. +38056 747 01 10; secretary@badm.biz___________________
номер телефону, 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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
Київська обл., смт Гостомель, вул. Центральна, 1;_______________________________
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154 б;__________________
м. Дніпро, вул. Ударників, 27_____________________________________________________

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов’язкового страхування
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «БаДМ» страхуванню не підлягає, тому що воно не є
об’єктом підвищеної небезпеки_______________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.09.2020 року 

(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0232.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС»)_________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Топчій Ігор Михайлович_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

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

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

mailto:secretary@badm.biz


Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання):____________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- трансформаторна підстанція КТП-1194 до складу якої входять:

• силовий трансформатор типу ТМ-250/6, зав. № 278845, 2006 р.в., Україна;
- КЛ-6 кВ «від ВЛ-6 кВ ТП-394 - ТП 1188 оп. № 3 у бік РУ-6 кВ КТП-1194 250/6/0,4 ТОВ

«БаДМ», довжина 101 м, 2005 р.в., Україна;
- КЛ-10 кВ «ПС «Комбайнова» 150/10 кВ ком. 56 -  РП-10 кВ ком. 3», довжина 400 м,

інв. № 103-27, 1984 р.в., СРСР;
- КЛ-10 кВ «ПС «Комбайнова» 150/10 кВ ком. 25 -  РП-10 кВ ком. 5», довжина 400 м,

інв. № 103-27, 1984 р.в., СРСР;
- трансформаторна підстанція ТП-17 до складу якої входять:

• силові трансформатори типу ТМЗ-1600/10-75 УЗ, зав. №№ 9400, 9372, 1984 р.в.,
СРСР -  2 од.;

- КЛ-10 кВ «РП 10 кВ ком. 1 -  ТП-17 10/0,4 кВ силовий трансформатор
зав. № 9372», довжина 190 м, 1984 р.в., СРСР;

- КЛ-10 кВ «РП 10 кВ ком. 7 -  ТП-17 10/0,4 кВ силовий трансформатор
зав. № 9400», довжина 200 м, 1984 р.в., СРСР;

- трансформаторна підстанція КТП-757, 10/0,4 кВ, зав. № 1151, 2005 р.в., Україна до складу
якої входять:

• силові трансформатори типу ТМ-250/10 -  2 од.;
- КЛ-10 кВ «ААБ 10 3*120», довжина 150 м, 2005 р.в., Україна;
- КЛ-10 кВ «ААБ 10 3*120», довжина 20 м, 2005 р.в., Україна.__________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 2529, на яких існує ризик виникнення травм: 10__________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має власне нерухоме майно, а саме будівлі та споруди, що знаходяться за 
адресом: Київська обл., смт Гостомель, вул. Центральна, 1 (індексний номер витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності -  
52816777 від 08.02.2016 р.), м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (номер запису про право власності -  
14331908 від 26.04.2016 р.), м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154 б (витяг з Державного 
реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 161996 від 28.01.2013 р.)__

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

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «БаДМ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
______Генеральний директор ТОВ «БаДМ» Топчій І.М., як керівник підприємства і голова
комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, пройшов перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що 
призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них 
нормативно-правових актів комісією, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 67-19/1 від 24.10.2019 р.
виданий Дії «Придніпровський ЕТЦ»).________________________________________________
______Директор структурного підрозділу Онипко О.М., провідний інженер з охорони праці
Касянов Р.О., інженер з охорони праці Рєпка Н.П., начальник карної дільниці Нікулін І.В., 
інженер адміністративно-господарського відділу Шендрик І.В., уповноважена особа з питань 
охорони праці Шевченко А.А., як посадові особи і члени комісії з питань охорони праці на 
підприємстві, пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти



підвищеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів комісіями, що створені 
на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з 
протоколів № 47-19 від 25.06.2019 р., № 84-17 від 22.12.2017 р. видані ДП «Придніпровський 
ЕТЦ»; витяги з протоколів № 1326 від 09.11.2018 р. і № 423 від 26.06.2020 р. видані ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»; витяг з протоколу № 729 від
17.10.2019 р. виданий ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД»)._____________
______Провідний інженер з охорони праці Касянов Р.О. та інженер з охорони праці Рєпка Н.П.
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 613 від
31.05.2019 р., № 191 від 06.03.2019 р., IV гр. до та вище 1000 В) після проходження навчання у 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»; НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1330 від 16.10.2019 р.)._________________
______Наказом № 320/1-од від 19.12.2019 р. призначений відповідальною особою за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства в т.ч. електрообладнання понад 1000 В, що 
знаходиться на балансі підприємства, по структурному підрозділу: м. Дніпро, вул. Ударників, 
27 - інженер адміністративно-господарського відділу Шендрик І.В. (V група з електробезпеки, 
до та понад 1000 В), у разі його відсутності - інженера адміністративно-господарського 
відділу Єренка М.Г. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку 
знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1188 від 06.09.2019 р. і витяг з протоколу 
№ 139 від 26.02.2020 р. ) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально-
курсовий комбінат «Моноліт»._______________________________________________________
______Наказом № 295/1-од від 22.11.2019 р. призначений відповідальною особою за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства в т.ч. електрообладнання понад 1000 В, що 
знаходиться на балансі підприємства, по структурному підрозділу: Київська обл., 
смт Гостомель, вул. Центральна, 1 - інженер структурного підрозділу Київської області 
Колтак В.М. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності - інженер 
адміністративно-господарського відділу Шендрик І.В. (V група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1188 від
06.09.2019 р. і витяг з протоколу № 1387 від 30.10.2019 р. ) після проходження навчання у
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»._______________________
______Наказом № 295/3-од від 22.11.2019 р. призначений відповідальною особою за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства в т.ч. електрообладнання понад 1000 В, що 
знаходиться на балансі підприємства, по структурному підрозділу: м. Кривий Ріг, 
вул. Кобилянського, 154 б - інженер структурного підрозділу м. Кривий Ріг Стрілець С.О. (V 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), на час відпуски, відрядження, хвороби та інших 
випадків відсутності відповідальної особи, відповідальність покладена на інженера 
адміністративно-господарського відділу Шендрика І.В. (V група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу 
№ 1188 від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт», комісією ДП «НКК «Кривбасбуд» за участю в.о. начальника 
Криворізького відділення -  старшого державного інспектора з енергетичного нагляду 
Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області



(протокол № 804 від 20.11.2019 р.) та комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 659 від 26.09.2019 р.), після проходження
навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд»._________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 157/1-од від 27.06.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці у складі провідного інженера з охорони праці Касянова Р.О. та інженера з охорони праці
Рєпки Н .П ._______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «БаДМ» розроблені, затверджені і введені в дію наказами «Положення про 
службу охорони праці» (№ 157/1-од від 27.06.2019 р.), «Положення про систему управління 
охороною праці» (№ 01 від 03.01.2006 р.), «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» (№ 156/5-од від 26.06.2019 р.)._________________

У ТОВ «БаДМ» затверджені генеральним директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні 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» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.______________________________________

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання 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 відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
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.__________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 253-од від 30.07.2020 р.) у складі: голова комісії -  генеральний директор ТОВ «БаДМ» 
Топчій І.М., члени комісії: директор структурного підрозділу Онипко О.М., провідний 
інженер з охорони праці Касянов Р.О., інженер з охорони праці Рєпка Н.П., начальник карної 
дільниці Нікулін І.В., інженер адміністративно-господарського відділу Шендрик І.В., 
уповноважена особа з питань охорони праці Шевченко А.А., які пройшли перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що 
призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них 
нормативно-правових актів комісіями, що створені на підставі наказів Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 67-19/1 від 24.10.2019 р. 
виданий ДП «Придніпровський ЕТЦ», витяги з протоколів № 47-19 від 25.06.2019 р., № 84-17 
від 22.12.2017 р. видані ДП «Придніпровський ЕТЦ»; витяги з протоколів № 1326 від 
09.11.2018 р. і № 423 від 26.06.2020 р. видані ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»; витяг з протоколу № 729 від 17.10.2019 р. виданий ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «КРИВБАСБУД»)._________________________________________________

У ТОВ «БаДМ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони._______

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Бутнов Г.С. -  закінчив Відокремлений підрозділ «Політехнічний коледж Луганського 

національного аграрного університету» за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» і здобув кваліфікацію техніка - 
електрика (диплом АН № 4005735 від 28.02.2011 р.).

Довиденко С.М. - закінчив Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапору 
металургійний технікум по спеціальності «Електроустаткування промислових підприємств і 
установок» і здобув кваліфікацію техніка-електрика (диплом ЛТ № 956823 від 01.03.1988 р.).



Кротов І.М. -  закінчив Дніпропетровський технікум промислового транспорту по
спеціальності «Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті» і здобув кваліфікацію 
техніка-електрика (диплому ЛТ № 975375 від 30.06.1988 р.).

Юдін Д.О. -  закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 
за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку» і здобув кваліфікацію інженера 
електрозв’язку (диплом КВ № 45797940 від 27.06.2013 р.).

Борисюк С.М. -  закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний університет ім. 
Ленінського комсомолу за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» і здобув 
кваліфікацію інженера-системотехніка (диплом ТВ № 931487 від 11.06.1990 р.).

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації обладнання що декларується, а 
саме: Довиденко С.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), Юдін Д.О. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), Кротов І.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В) пройшли навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» по 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» і перевірку знань комісіями Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 390 від 19.06.2020 р., № 489 
від 22.07.2020 р.), Борисюк С.М. (ІУ група з електробезпеки, до та понад 1000 В), Бутнов Г.С. 
(ІУ група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією ТОВ «БаДМ» (запис в журналі від 18.05.2020 р.).

Відповідні інструктажі з охорони праці підтверджується відмітками в журналах.______
На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________
-журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;_______
-журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань
охорони праці;___________________________________________________________________
-журнал перевірки знань з електробезпеки;_________________________________________
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників
- журнал обліку і зберігання засобів захисту;
- оперативний журнал._________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на
електрообладнання.__________________________________________________________________

Технічне обслуговування електрообладнанню напругою понад 1000В по структурним 
підрозділам, що знаходяться: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154 б; м. Дніпро, вул. 
Ударників, 27 проводить АТ «ДТЕК ДНГПРОВСЬКІЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідно до
договору № 158-ДнОЭ-КГЭС від 20.05.2020 р.________________________________________

Технічне обслуговування електрообладнанню напругою понад 1000В по структурному 
підрозділу, що знаходиться: Київська обл., смт Гостомель, вул. Центральна, 1 проводить 
ПРАТ «Київобленерго» відповідно до Положення про взаємовідносини між оперативним 
персоналом Ірпінськго РП ПРАТ «Київобленерго» і оперативним персоналом ТОВ «БаДМ»
від 12.12.2019 р.____________________________________________________________________

На підприємстві генеральним директором затверджений список працівників, які мають 
право одноособового огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного 
електрообладнання.________________________________________________________________



На підприємстві затверджені і погоджені списки працівників ТОВ «БаДМ», які мають 
право ведення оперативних перемов з електропередавальними організаціями та на оперативні
перемикання.______________________________________________________________________

На підприємстві затверджені списки працівників структурних підрозділів, які мають 
право проведення оперативних переговорів на 2019-2020 рік і погоджені в установленому
порядку.___________________________________________________________________________

Електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна» (свідоцтво про засвідчення 
технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 від 25.04.2018 р.; дозвіл № 1508.12.30 від
22.10.2012 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком, виданий 
Держгірпромнаглядом; строк дії дозволу подовжений до 22.10.2022 р.; дозвіл № 1507.12.30 від
22.10.2012 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком; строк дії дозволу 
подовжений до 22.10.2022 р.; дозвіл № 0258.17.12 від 06.03.2017 р. на виконання робіт 
підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування 
електричного устатковання електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання 
напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно), роботи в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В (до 35 кВ включно) строк дії до 05.03.2022 р.) виданий технічний звіт № 02.033 
від 21.02.2020 р. на випробування та вимірювання підстанційного електрообладнання 10 кВ 
(кабельні лінії 10 кВ) і технічний звіт № 01.007 від 09.01.2018 р. про проведення вимірів в 
електроустановках (КТП - 757), що знаходиться за адресом: Київська обл., смт Гостомель, 
вул. Центральна, 1._________________________________________________________________

Електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна» (свідоцтво про засвідчення 
технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 від 25.04.2018 р.; дозвіл № 1508.12.30 від
22.10.2012 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком, строк дії дозволу 
подовжений до 22.10.2022 р.; дозвіл № 1507.12.30 від 22.10.2012 р. на виконання робіт 
підвищеної небезпеки за переліком, строк дії дозволу подовжений до 22.10.2022 р.; дозвіл 
№ 0258.17.12 від 06.03.2017 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, 
налагодження, технічне обслуговування електричного устатковання електричних станцій та 
мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно), роботи 
в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) строк дії до 
05.03.2022 р.) виданий технічний звіт від 04.09.2019 р. про проведення вимірів в 
електроустановках (ТП -  17, кабельні лінії 10 кВ), що знаходиться за адресом: м. Дніпро, 
вул. Ударників, 27.________________________________________________________________

ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» виданий висновок 
експертизи № 32349901-09-12-0368.19 від 25.09.2019 р. за результатами експертного 
обстеження електрообладнання розподільчих установок РП 10 кВ, ТП-17 10/0,4 кВ ТОВ 
«БаДМ» та акт № 0156.19-ЗИ від 25.09.2019 р. позачергового технічного огляду 
електроустановок після закінчення граничного строку експлуатації електрообладнання
розподільчих установок РП 10 кВ, ТП-17 10/0,4 кВ ТОВ «БаДМ».__________________________

Електротехнічною лабораторією ІIIІ «Авега» (свідоцтво про засвідчення технічної 
компетентності № ПЄ 0166/2015 від 29.12.2015 р.; дозвіл № 163.11.30 від 07.11.2011 р. на 
виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком, строк дії подовжений до 07.12.2021 р.) 
видані: протокол № 85 від 03.09.2019 р. випробування кабелів високої напруги, протокол № 88 
від 03.09.2019 р. випробувань трансформаторного масла на електричну міцність, протокол № 
87 від 03.09.2019 р. вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 
магістралей і устаткування. Протокол № 86 від 03.09.2019 р. випробування трансформатору
ТМ-250/6/0,4 зав. № 278845._________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом на підприємстві створена комісія з_ приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на_ підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.________________________________________________



Для експлуатації електрообладнання працівники ТОВ «БаДМ» застосовують засобів
індивідуального захисту в т.ч. пасатижі діелектричні з ізолюючими рукоятками (протокол 
випробувань № ЗЗ 15/070420 від 07.04.2020 р.), бокорізи діелектричні з ізолюючими 
рукоятками (протокол випробувань № ЗЗ 3/070420 від 07.04.2020 р.), викрутки діелектричні з 
ізолюючими рукоятками (протокол випробувань № ЗЗ 12/070420 від 07.04.2020 р.), переносне 
заземлення типу З1Ш-167-3/3 (протокол випробувань № ЗЗ 5/070420 від 07.04.2020 р.), 
пасатижі діелектричні з ізолюючими рукоятками (протокол випробувань № ЗЗ 14/070420 від
07.04.2020 р.), бокорізи діелектричні з ізолюючими рукоятками (протокол випробувань № ЗЗ 
2/070420 від 07.04.2020 р.), викрутки діелектричні з ізолюючими рукоятками (протокол 
випробувань № ЗЗ 11/070420 від 07.04.2020 р.), кліщі електровимірювальні Е321 (протокол 
випробувань № ЗЗ 7/070420 від 07.04.2020 р.), покажчики напруги до 1000 В(протокол 
випробувань № ЗЗ 24/070420 від 07.04.2020 р.), переносне заземлення типу З1Ш-1-3/3-16 
(протокол випробувань № ЗЗ 6/070420 від 07.04.2020 р.), діелектричні рукавички (протокол 
випробувань № ЗЗ 17/070420 від 07.04.2020 р.), килимки діелектричні (протокол випробувань 
№ ЗЗ 9/070420 від 07.04.2020 р.), покажчики напруги вище 1000В (протокол випробувань 
№ ЗЗ 19/070420 від 07.04.2020 р.), покажчики напруги вище 1000 В (протокол випробувань 
№ ЗЗ 21/070420 від 07.04.2020 р.),____________________________________________________

Працівники ТОВ «БаДМ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»._____________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що 
діють у ТОВ «БаДМ» і поширюються на роботи підвищеної небезпеки в т.ч.: Закон України 
«Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687, 
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений 
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», 
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 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»; 
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 охорони 
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»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні»._______________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно - 
правових актів з охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке 
декларується._________________________________________________ ____________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками,



нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, 
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

І.М. Топчій
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 р. №

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.

\ У Дніпропетровській області


