
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне Підприємство

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Енергія Будсервіс»_____________________________________________________________________
50026. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вулиця Широківське шосе, будинок 7
місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 43540014. директор Ільєв Іван Антонович, тел. +380669946779. 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
електронна пошта: bpenergy.bs@gmail.com;_____________________________________

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 об‘ектах замовників згідно укладених договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не передбачено
(найменування страхової компанії,

сірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці від 01.02.2021 р.

(дата проведення аудиту)
Я. Ільєв Іван Антонович__________________________________________________________

(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.____________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 

просторі (ємнос тях, боксах, топках, трубопроводах)._________________ ______________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій.__________________ _____________________________ __________________________
- Зварювальні роботи.___________________________ ____________ ________ __ ______________
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин._____________
- Газополум’яні робо ти.__________ ______________ _______________ _____________ ________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів.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:bpenergy.bs@gmail.com


кількість робочих місць -  і 2( дванадцять), у т о м у  числі тих, на яких існує підвищений ризик 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

виникнення травм -  5 (п’ять)_____________________ ___________________________________

ТОВ "Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс" для виконання зазначених робіт орендує
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

приміщення відповідно до договору оренди № 12/01/21-1 від 12.01.2021р., орендодавець ТОВ
(пехів, дільниць, структурних підрозділів)

«БТК «Сгіецтранс48» ________________________________________________

Інші відомості
Наказом № 12 від 12.01.2021 р. призначені відповідальні за безпеку при виконання робіт 

підвищеної небезпеки:
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства та безпеку 

при виконанні зварювальних робі т виконроб Білоножко Максим Миколайович
- за пожежну безпеку по підприємству виконроб Білоножко Максим Миколайович
- за організацію і безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті понад 1.3 метри 

з правом видачі нарядів-допусків - головний інженер Петров Андрій Миколайович
- за організацію і безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків. 

споруд, зміцнення їх аварійних частин з правом видачі наряд-допусків - головний інженер Петров 
Андрій Миколайович

- за організацію і безпеку при виконанні газонолум’яних робіт з правом видачі наряд- 
допусків - головний інженер Петров Андрій Миколайович

- за організацію і безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) з правом видачі наряд-допусків - 
головний інженер Петров Андрій Миколайович .

- за організацію і безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою - головний інженер Петров 
Андрій Миколайович.

Витяг з протоколу № 001-06-2020 від 02.06.2020 р. засідання комісії Управління Держпраці 
у Полтавській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праці., а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці. 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних
захворювань,_надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у 
директора Ільєва Івана Антоновича, який пройшов навчання у TOB «НВК «ВЕКТОР».

Виконавець робіт Білоножко Максим Миколайович пройшов навчання та перевірку знань 
та отримав IV групу з електробезпеки до та понад 1000 В, посвідчення № 000-109-2020-06 від 
26.06.2020 р.. видане ТОВ «НВК ВЕКТОР».

Виконавець робіт Білоножко Максим Миколайович пройшов навчання та перевірку знань з 
питань пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, посвідчення № 
05038507 від 07.10.2020 р.. видане НКЦ ТОВ «Пожстатус ЛТД»

Витяг з протоколу № 001-06-2020 від 02.06.2020 р. засідання комісії Управління Держпраці 
у Полтавській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праці, а саме: Законодавства України про охорону праці- організації роботи з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП). НГІАОП 
45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). НІІАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НГІАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» у головного інженера Петрова Андрія Миколайовича, 
який пройшов навчання у ГОВ «НВК «ВЕКТОР».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки.



На підприємстві наказом № 10 від 11.01.2021 року створена та впроваджена система
управління охороною праці.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону прані» наказом по підприємству 
ТОВ «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» створена служба охорони праці. Функції 
служби з охорони праці за суміщенням виконує виконроб Білоножко Максим Миколайович . 
Положення про Службу охорони праці розроблено на основі НГІАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці», з урахуванням специфіки діяльності в товариства та 
вимог нормативних актів з охорони праці, затверджено і введено в дію наказом по підприємству.

Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці (НПАОПО.ОО -4.12-05) наказом по товариству № 11 від 11.01.2021р. 
створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор 
Ільєв Іван Антонович, члени комісії - головний інженер Петров Андрій Миколайович та виконроб 
Білоножко Максим Миколайович

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» затверджені директором та введені в 
дію посадові інструкції. Нормативні акти з охорони прані, шо діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони прані, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Посвідчення № 62-20-6 від 07.10.2020 р.. видане на підставі протоколу № 62 від р. про 
присвоєння кваліфікації 5-го розряду електрогазозварнику Занфіракі Петру Іллічу, який пройшов 
навчання у ТОВ «НКЦ «Будмашоснова», за участю представників ГУ Держпраці у Київській 
області.
___ Витяг з протоколу № 000-170-2020 від 19.06.2020 р. засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області про проходження навчання та перевірку знання, уміння і навички на допуск до 
безпечного виконання робіт за навчальними програмами: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - на допуск до безпечної 
експлуатації та обслуговування обладнання, шо працює під тиском: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - на допуск до безпечних 
методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві та на допуск до безпечного виконання 
робіт в колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
трубопроводах) у зварника Занфіракі Петра Ілліча, монтажника Жмак Максима Юрійовича, 
монтажника Гурба Андрія Івановича, які пройшли навчання у TOB «НВК «ВЕКТОР».

Посвідчення, видане на підставі протоколу № 341 від 13.10.2020 р. про проходження 
спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) електрогазозварнику Занфіракі Петру 
Іллічу, який пройшов навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат».

Протокол № 1 від 02.02.2021 р. засідання комісії ТОВ "Будівельне Підприємство Енергія 
Будсервіс" з перевірки знань Законодавства України про охорону праці, правил безпечного 
виконання робіт, пожежної безпеки, електробезпеки, правил вну трішнього розпорядку, інструкцій 
з охорони праці згідно займаних посад, надання потерпілим першої допомоги при нещасних 
випадках, з безпечних методів і прийомів виконання зварювальних робіт, з безпечних методів і 
прийомів виконання робіт з електроінструментами та пристроями, з безпечних методів і прийомів 
при виконанні будівельно-монтажних робіт: з безпечних методів і прийомів при виконанні робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, безпечного виконання 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій робіт, та інших нормативно правових актів у працівників Товариства (5 ос.).

Витяг з протоколу № 000-209-2020 від 25 червня 2020 року засідання комісії ГУ Держпраці 
у Київській області про проходження навчання та перевірку знання, уміння і навички на допуск до 
безпечного виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів 
(НГІАОП 0.00-1.15-07) у працівників товариства ( 5 осіб), які пройшли навчання у ТОВ «НВК 
«Вектор»

Протокол № 27 від 18 лютого 2021 р. про присвоєння професії монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій 5го розряду з правом виконання стропальних робіт

з



r

Вакуліну Віктору Володимировичу. Сельнику Сергію Сергійовичу, видане ТОВ НВЦ «Безпека та 
надійність»

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
прані, 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 НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані». 
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 прані на робочому місці.

У ТОВ «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» розроблені, затверджені та введені в 
дію інструкції з охорони праці (наказ № 15 від 12.01.2021 р.) в т.ч. № 2 про заходи пожежної 
безпеки. № 3 про надання першої (долікарської допомоги при нещасних випадках. № 1 для 
верхолаза; № 2 для електрозварника; № 6 для монтажника з монтажу (демонтажу) металевих і 
залізобетонних конструкцій; № 7 для газозварника; № 9 з безпечної експлуатації і зберігання 
балонів; № 10 під час виконання зварювальних робіт; № 16 при виконанні робіт на висоті; № 15 
під час виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин; № 17 при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах); № 18 при виконанні земляних 
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій 
чи під водою.

Інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт за формою та змістом відповідають 
вимогам ППАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Облік 
інструкцій з охорони праці проводиться в журналі реєстрації інструкцій за формою встановленою 
нормативним актом. Інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт затверджені наказом.

Обов'язки, права і відповідальність персоналу, що керує, виконує і перевіряє різні види 
діяльності, що впливають на ризики в галузі охорони праці, визначені в відповідних розділах 
посадових інструкцій, які затверджені керівником підприємства.

Працівники підприємства проходять медичний огляд відповідно до Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони. 
здоров’я України 21.05.2007 р. № 246. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 
2007 р. за № 846/14113 _______________ _________________________ ___________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Експлуатаційна документація, копії паспортів, інструкцій з експлуатації та гарантійні 
талони на обладнання підвищеної небезпеки зберігаються на підприємстві відповідно до вимог
чинного законодавства. ________________ _________ ____________________ __________

експлуатаційної документації,

Наказом №16 від 12.01.2021р. створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, шо 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.

Працівники ТОВ «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в_повному обсязі відповідно до ППАОП 0.00-7.17-18
«Мінімальні вимоги ■ безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці» (спецодяг, спецвзуття. захисні каски__із
струмоненровідного матеріалу зі щитком для захисту очей і обличчя, захисні окуляри з
безколірними скельцями._рукавиці з крагами__з іскростійкого матеріалу та низькою
іскропровідністю. діелектричні рукавиці, респіратори, килимки, вогнегасники, пояси, карабіни, 
страхувальні мотузки, газоаналізатор, потигаз). Всі засоби захисту пройшли випробування.

засобіа індивідуального захисту,



TOB «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» забезпечене навчально - методичною 
літературою та наглядними посібниками, є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, а 
саме: Закон України «Про охорону прані»; 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; Технічний 
регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262; НГІАОГІ 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НГІАОП 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 прані працівників». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» (ДБІТ). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція для виконання 
газонебезпечних робіт». НГІАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском». НПАОП_0.00-1.76-15 «Правила_безпеки систем
газопостачання». НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: НАГІБ А.01-001- 
2015 «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 виконання робіт, що декларуються.

У ТОВ «Будівельне Підприємство Енергія Будсервіс» є кабінет охорони праці, оснащений: 
комп’ютерами навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з 
пи тань трудового-зяконбДавства. охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативу ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

I.A. Ільєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  • 20?#/ р. № #^<^3 ______.

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.
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