
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДКОМПЛЕКТ КР”____________________ _____________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 50069, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 
будинок 51 Б, офіс 101; код згідно з ЄДРПОУ 43287586; Семенець Антон Сергійович; 
+380678296474___________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
budcomplectkr@gmaH.com_______________________________________________________________

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;

На території України___________ _п ______________ __________________ ___________________
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 згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно 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, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії, 
проводиться, так як ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ КР» не має об’єктів підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 19.01.2021______
(дата проведення аудиту)

Я, Семенець Антон Сергійович __________________________________________ __
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Ф

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:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою.
Налагодження, ремонт, технічне обслуговування 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:

mailto:budcomplectkr@gmaH.com


-  технологічні транспорті засоби.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспорті засоби:_________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

-  екскаватор колісний JCB JS175W, 2007 р.в., країна-виробник Англія -1  од.;
-  екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ, 2000 р.в., країна-виробник Корея - 1 од.;
-  екскаватор гусеничний Komatsu PC240NLC-6K, 2003 р.в., країна-виробник Японія -

1 од- ___________________________________________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 6, у тому числі тих,__________________________________________
відп овідн ого дозволу, кількість р обочи х  м ісць, у  том у числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3; будівель
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень): приміщень -  3, а саме: приміщення - 1 (офісне приміщення), що 
знаходиться за адресою: Україна, 50069, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 
Ярослава Мудрого, будинок 51 Б, офіс 101 (орендоване); приміщення -  2 (включає офісне 
та виробниче приміщення), що знаходяться за адресою: Україна, 50006, Дніпропетровська 
обл., місто Кривий Ріг, вулиця Цимлянська, ЗБ (орендовані); виробничих об'єктів -  1 
(виробничо-технічна база) та стоянка технологічних транспортних засобів, які 
знаходяться за адресою: Україна, 50006, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця
Цимлянська, ЗБ; інших виробничих об'єктів -  на об’єктах замовників___________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості механік з ремонту транспорту Шерехов М.С. -  відповідальна особа з 
охорони праці (наказ № 3-ОП від 01.09.2020), відповідальний за дотримання вимог

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

промислової безпеки та охорони праці, також виконує функції служби охорони праці 
(наказ № 9-ОП від 05.01.2021), механік з ремонту транспорту Березій С.А. - 
відповідальний за утримання у справному стані і безпечну експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, за технічний стан і безпечне проведення 
робіт технологічними транспортними засобами, утримання в справному стані 
вантажозахоплювальних пристроїв (наказ № 13-ОП від 18.01.2021), директор Семенець 
A.C. - відповідальний за нагляд за утриманням у справному стані та безпечною 
експлуатацією технологічних транспортних засобів (наказ № 14-ОП від 18.01.2021).______

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Ф

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, відповідальні особи, 
а також особи, які мають призначатися їх заміщати, пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а саме:

-  директор Семенець A.C. та механік з ремонту транспорту Шерехов М.С. пройшли 
навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу від 09.12.2020);

-  механік з ремонту транспорту Березій С.А. пройшов навчання із законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №
366 від 19.08.2020);



-  директор Семенець A.C. (IV група до 1000В) та механік з ремонту транспорту 
Шерехов М.С. (IV група до 1000В) пройшли навчання з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в 
Україні в ПП «КРІОЛ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 09.12.2020);

-  директор Семенець A.C. та механік з ремонту транспорту Шерехов М.С. пройшли 
навчання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13) в ПП «КРІОЛ», перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 697 від 09.12.2020);

-  механік з ремонту транспорту Березій С.А. пройшов навчання з Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ПП «КРІОЛ», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 375 від 19.08.2020);

-  директор Семенець A.C. та механік з ремонту транспорту Шерехов М.С. пройшли 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ПП 
«КРІОЛ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 696 від 09.12.2020);

-  механік з ремонту транспорту Березій С.А. пройшов навчання з Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ПП «КРІОЛ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 365 від 19.08.2020);

-  директор Семенець A.C. та механік з ремонту транспорту Шерехов М.С. пройшли 
навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62- 
12) в ПП «КРІОЛ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 704 від 09.12.2020);

-  механік з ремонту транспорту Березій С.А. пройшов навчання з Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ПП «КРІОЛ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 368 від 19.08.2020).

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих
професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань з питань охорони праці
в обсязі виконуваної ними роботи, а саме:
-  Лук’янчук O.K. має посвідчення тракториста-машиніста серія АБ № 042278, видане 

07.09.2004 Скадовською інспекцією Держтехнагляду; має посвідчення № 18.01-21/1-1 
від 18.01.2021 про допуск до виконання робіт з налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування екскаваторів колісних, гусеничних та екскаваторів-навантажувачів; 
має III групу з електробезпеки;

-  Хількевич О.Ю. має посвідчення тракториста-машиніста серія АФ № 003109, видане
23.08.2019 Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області; має посвідчення № 18.01-21/1-2 від 18.01.2021 про допуск до виконання робіт з 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування екскаваторів колісних, 
гусеничних та екскаваторів-навантажувачів; має III групу з електробезпеки;

-  Котар Л.А. має посвідчення тракториста-машиніста серія AT № 049719, видане 
21.07.2017 Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області; має посвідчення № 18.01-21/1-3 від 18.01.2021 про допуск до виконання робіт з 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування екскаваторів колісних, 
гусеничних та екскаваторів-навантажувачів; пройшов навчання в ПП "КРІОЛ" з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), 
Правил пожежної безпеки в Україні, перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 09.12.2020), має III групу з 
електробезпеки;



-  зазначені працівники згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та «Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що діє на 
підприємстві, навчені і пройшли перевірку знань з основних законодавчих актів 
України з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії, пожеж і стихійних лих 
тощо, відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці підприємства (протоколи від 14.01.2021 № 14.01-21/1 та 
№ 14.01-21/2: від 18.01.2021 № 18.01-21/1 та № 18.01-21/2).

Наказом № 9-ОП від 05.01.2021 виконання функцій служби охорони праці покладено 
на механіка з ремонту транспорту Шерехова М.С. як на такого, що пройшов відповідне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці та є відповідальним з охорони праці. 

Наказом № 12-ОП від 06.01.2021 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом № 11-ОП від 06.01.2021 в ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ КР» створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

• голова комісії: директор Семенець A.C.;
• члени комісії:

-  механік з ремонту транспорту Шерехов М.С.;
-  механік з ремонту транспорту Березій С.А.

Наказом директора підприємства № 4-ОП від 01.09.2020 затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці та пожежної безпеки за професіями та видами робіт, а саме:

- Інструкція № ПБ-01 для осіб відповідальних за пожежну безпеку;
- Інструкція № ПБ-02 для осіб, що відповідають за протипожежний огляд приміщень 

перед закриттям;
- Інструкція № ПБ-03 про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях;
- Інструкція № ПБ-04 про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража;
- Інструкція № ПБ-05 з пожежної безпеки;
- Інструкція № ОП-ОІ при роботах з електроінструментом;
- Інструкція № ОП-Р2 по застосуванню засобів індивідуального захисту;
- Інструкція № ОП-ОЗ з охорони праці надання першої медичної допомоги потерпілим 

від нещасних випадків;
- Інструкція № РП-04 з охорони праці для машиніста екскаватора.

Інструкції з охорони праці передбачено періодично переглядати у встановлений 
законодавством строк (не рідше 1 разу на 3 роки).

Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._______________________________ _ _

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказами по підприємству:
- Положення про службу охорони праці (наказ № ІО-ОП від 05.01.2021);
- Положення про систему управління охороною праці (накази № 1-ОП від 01.09.2020 

та № 4-ОП від 01.09.2020);
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці (наказ № ІО-ОП від 05.01.2021);
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № ІО-ОП від

05.01.2021);
- Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № ІО-ОП від

05.01.2021).
В наявності журнали:

- реєстрації інструктажів з нитань пожежної безпеки;



- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації нарядів-допусків;
- реєстрації актів-допусків;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 

робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням відповідальних осіб та осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі 

їх відсутності на період відсутності;
- проходженням працівниками медичних оглядів при працевлаштуванні га 

періодичних медичних оглядів у відповідності зі ст. 17 Закону України «Про охорону 
праці» га згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP» забезпечено необхідними машинами, механізмами, 
устаткованням підвищеної небезпеки, що знаходяться у справному задовільному стані та 
придатні до експлуатації, та на які мається в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу), і які мають використовуватися за призначенням. 
Технологічним транспортним засобам регулярно (1 раз на рік) проводиться технічний 
огляд в організаціях, що мають відповідні документи дозвільного характеру.

В наявності такі орендовані технологічні транспортні засоби:
-  екскаватор колісний JCB JS175W, 2007 р.в., країна-виробник Англія, 

ідент. № JCBJW17CK71235744, державний номерний знак: Т09972АЕ - 1 од. (свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу АЕ 008057, видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області 20.10.2020; договір оренди транспортних засобів № 2011//20 від 
20.11.2020, укладений між ФОП Дикий О.О. та ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP»);

-  екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ, 2000 р.в., країна-виробник Корея, 
ідент. № SLP3CXTS4E0485514, державний номерний знак: Т08795АЕ - 1 од. (свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу АЕ 006659, видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області 16.11.2018; договір оренди транспортних засобів № 01/12/19-5 
від 01.12.2019, укладений між ТОВ «АВТОКОМПЛЕКС-КР» та ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 
KP»);

-  екскаватор гусеничний Komatsu PC240NLC-6K, 2003 р.в., країна-виробник Японія, 
ідент. № К32610, державний номерний знак: Т09431АЕ - 1 од. (свідоцтво про реєстрацію 
великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу 
АЕ 007457, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 
08.10.2019; договір оренди транспортних засобів № 01/12/19-4 від 01.12.2019, укладений між 
ТОВ «АВТОКОМПЛЕКС-КР» та ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP»).

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗГЗ, що 
наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагають застосування відповідних 313, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних 
вимог, працівники ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP», які мають бути задіяні на виконанні 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації зазначених машин, механізмів.



устаткування підвищеної небезпеки, забезпечені: касками, окулярами захисними, 
жилетами сигнальними, рукавицями гумовими, рукавними комбінованими (в т.ч. з двома 
пальцями), спецодягом та спецвзуттям. В наявності знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.___________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ КР» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
експлуатації зазначених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. В 
наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення (законодавчі 
та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ КР», 
журнали, положення, інструкції з охорони праці. Програма вступного інструктажу з 
питань охорони праці та Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці 
для працівників ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ КР», та інша документація з охорони праці, які 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці). На підприємстві розроблені 
та затверджені програми навчання з питань охорони праці, розроблені тестові білети з 
перевірки знань з питань охорони праці.

В наявності, крім інших, такі законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
охорони праці та промислової безпеки:

1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями.
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
17.04.2019 № 337.

4. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства.

5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

6. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
7. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
8. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
9. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці.
10. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охоронн здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
11. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони прані працівників.
12. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.
13. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
14. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів.
15. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені 

наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258.
16. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
17. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальнії пристроїв і відповідного обладнання.
18. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
19. НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
20. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 

КМУ №761 від 27.08.2008.
21. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 

затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007.



Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та промислової 
безпеки регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

В ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ KP» е куточок охорони праці, оснащений основною 
документацією з oxot
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ьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

A.C. Семенець

20 січня 2021р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^Л ^ 2 0 ^ 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.".



Голопне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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