
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
_____________________________________ «БАКОР-СЕРВІС»_________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Телевізійна, будинок 3, приміщення 140
місцезнаходження,

_____________________________________________43825295____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_________________________ директор Щербінін Євгеній Іванович_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(095) 5441326, evgsherbinin@gmail.com 
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;
Згідно договорів підряду на території 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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002, підприємство 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 звіт за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0766.20 від 16 листопада 2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ______________________ Щ ербінін Євгеній Іванович_____________________________________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устаткування 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:
технологічне устаткування металургійного виробництва._________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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:evgsherbinin@gmail.com


Кількість робочих місць -  5, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» орендує нежитлове приміщення за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Телевізійна, будинок 3, приміщення 140, договір 
оренди №13 від 14.09.2020 року з ДП «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» АТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ».

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Щербінін Євгеній, майстер Єпанещніков Роман Геннадійович, інженер Шишов 

Олександр Сергійович пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області (протокол №1/09-20 ЗУ-ФП від 11.09.2020 р.).

Директор Щербінін Євгеній, майстер Єпанещніков Роман Геннадійович, інженер Шишов 
Олександр Сергійович пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №2.10-20 ЕЛ/БС від 21.10.2020 р.). Групи з 
електробезпеки -  IV (до та понад 1000 В).

Директор Щербінін Євгеній, майстер Єпанещніков Роман Геннадійович, інженер Шишов 
Олександр Сергійович пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протокол № 1/09-20 ІП-БС від 14.09.2020 р.).

Директор Щербінін Євгеній, майстер Єпанещніков Роман Геннадійович, інженер Шишов 
Олександр Сергійович пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань з НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №1/09
20 ОМ-БС від 15.09.2020 р.).

Директор Щербінін Євгеній, майстер Єпанещніков Роман Геннадійович, інженер Шишов 
Олександр Сергійович пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань з НПАОП 27.1.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії» в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (протокол № 02/09-20 РУ-БС від 15.09.2020 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 7-ОП від 30.10.2020 р. відповідальним за організацію безпечного проведення робіт 
з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування технологічного 
устаткування металургійного виробництва з правом видачі нарядів-допусків призначений майстер 
Єпанешніков Роман Геннадійович.

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

Наказом № 6-ОП від 30.10.2020 р. на Підприємстві створено службу охорони праці, 
відповідальною особою за функції служби охорони праці призначено інженера ТТТишова. 
Олександра Сергійовича.______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» розроблено, затверджено і введено в дію наказом № 3-ОП від
30.10.2020 р. «Положення про службу охорони праці»; «Положення про систему управління 
охороною праці»; «Положення про діяльність уповноваженого найманими працівниками особи з



питань охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці».

У ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» розроблені та затверджені наказом № 2-ОП від 30.10.2020 р. 
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. 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.

Наказом № 5-ОП від 30.10.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Щербінін 
Євгеній -  директор; члени комісії: Шишов О.С. -  інженер, відповідальна особа з питань охорони 
праці; Єпанешніков Р.Г. -  майстер.______________________

У ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 1-ОП від
30.10.2020 р. інструкції з охорони праці, зокрема: інструкція з охорони праці № 5 для слюсара- 
ремонтника металургійного устаткування, інструкція з охорони праці № 4 для монтажника 
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Працівник Сенай С.С. пройшов навчання за професією слюсар-ремонтник, на курсах 
Навчально-виробничого центру «Безпека та Надійність» (посвідчення №180-1-2020, протокол №180 
від 20.10.2020 року).

Працівник Горільський К.С. пройшов навчання за професією слюсар з КВПіА, на курсах 
Навчально-виробничого центру «Безпека та Надійність» (посвідчення №179-1-2020, протокол №179 
від 20.10.2020 року).

Робітники Горільський К.С. та Сенай С.С. пройшли навчання та перевірку знань законів та 
нормативно правових актів з охорони праці, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями», НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості», НПАОП 27.1.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на. підприємствах чорної металургії», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», ПТЕЕП в комісії підприємства, присвоєно ІІІ гр. з 
електробезпеки, до 1000В (протокол №2 від 30.10.2020 р. та протокол №1 від 30.10.2020 р.)

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-  журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-  журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-  журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
-  журнал протоколів перевірки знань;
-  журнал реєстрації наряд-допусків;
-  журнал обліку та видачі засобів індивідуального захисту. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: комплект 
слюсарного інструменту, зав. №б/н, 2018 р. в., тиски слюсарні з ручним приводом, зав. №б/н, 2018 
р.в.; лінійка вимірювальна металева, зав №б/н 2018 р.в.; рулетка вимірювальна металева, зав №б/н, 
2018 р.в.; свердлильна машина МАКІТА 52, зав №б/н, 2017 р.в.; гайковерт електричний, зав №б/н, 
2018 р.в.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 
урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на 
устаткування._________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,



Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
засобами індивідуального захисту (окуляри захисні, каски захисні, підшлемник утеплений, 
навушники протишумні, чоботи з захисними підносками тощо) відповідно до вимог Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту.___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «БАКОР-СЕРВІС» організоване проведення медичних оглядів працівників під час 
приймання на роботу відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 
246, працівники ТОВ «БАКОР-СЕРВІС», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли 
медогляд в КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8» (надано копії 
довідок про проходження попереднього медичного огляду працівниками від 22.10.2020 року). За 
результатами медичного огляду працівники допущені до виконання робіт.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості», НПАОП 27.1.1-1.06-08 «Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії».__________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність 
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 праці, що регулярно оновлюються 'за
допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________________

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Щербінін Свгеній 
(ініціали та прізвище)

26 листопада 2020 р.

Декларація зареєстрована у 
Держпраці &

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
20и£:р.

Примітки: 1. Фізична особа - підпри 
забезпечення виконання вимог'

*и 1 6  2020
іисом надає згоду на обробку персональних даних з метою 

дачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
ізмів, устатковання підвищеної небезпеки.експлуатацію (застосування) машин, мех;

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере: 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган' 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

11 . & ¥


