
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«САНА», 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Заводська, 
_____________________будинок 7, код СДРПОУ -  30644561,________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

______ керівник -директор Стрюк Сергій Олександрович, тел. (0562) 34 21 58_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

________територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
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 додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
__________ не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.__________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_________________________________ 24 лютого 2021 р._________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,__________ ______________ Стрюк Сергій Олександрович____________________________
(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 пі
двищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 150 кВ включно).
- Злив балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, ацетилен, пропан- 

бутан), їх зберігання.
- Газополум’яні р о б о т и . ________________________________________________

(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,

На п і д п р и є м с т в і  працюють 12 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви
никнення травм -  8 осіб.____________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-виробничі та складські приміщення розташовані за адресою: м. Дніпро, вули
ця Набережна Заводська, будинок 7 (у відповідності до договору оренди приміщення під офіс 
№33 від 01.08.2019 р. та договору оренди приміщення під склад №30 від 17.06.2020 р.. укладе
них із ПрАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат»). Виконання робіт підвищеної небезпеки 
здійснюється на об’єктах замовників згідно укладених договорів.__________________________

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



Інші відомості:
Наказом №8 від 17.02.2021 р. відповідальною особою за робочий стан та безпечну експлуата
цію електрогосподарства на підприємстві призначено заступника директора Фурсова М.Г. 
Наказом №10 від 18.02.2021 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в діючих 
електроустановках з правом видачі наряд-допусків призначено заступника директора Фурсова 
М.Г.
Наказом №11 від 18.02.2021 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт із зливу ба
лонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом. їх зберігання та експлуатацію приз
начено заступника директора Фурсова М.Г.
Наказом №11 від 18.02.2021 р. відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних 
робіт призначено заступника директора Фурсова М.Г.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 5 від 16.02.2021 р. на підприємстві призначена комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Стрюк С.О. Члени комісії -  головний 
інженер Костюченко В.П.. заступник директора Фурсов М.Г. -  пройшли навчання та перевірку 
знань:
Директор Стрюк С.О.. заступник директора Фурсов М.Г.. головний інженер Костюченко В.П. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України 
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухо
захисту. пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і 
захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління ро
ботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №4.03-19 ОП від 
15.03.2019 р.
Директор Стрюк С.О.. заступник директора Фурсов М.Г.. головний інженер Костюченко В.П. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісіїГоловного 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 про
токолу №3.06-18 від 06.06.2018 р.
Директор Стрюк С.О. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
В Ж  та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №11.06-18 
від 14.06.2018 р.
Заступник директора Фурсов М.Г.. головний інженер Костюченко В.П. пройшли навчання в 
ТОВ «Навчальний метолично-консультаційний центр «Спецкурс» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №1/2-21 Г-СА від 12.02.2021 р.
Директор Стрюк С.О.. заступник директора Фурсов М.Г.. головний інженер Костюченко В.П. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 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 
№5.2.05-18 від 22.05.2018 р.
Директор Стрюк С.О. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Про
токол №40.5/18 Е від 30.05.2018 р.
Заступник директора Фурсов М.Г.. головний інженер Костюченко В.П. пройшли навчання в 
ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ. 5 група з електробезпеки до і вище 1000 В. Ви
писка з протоколу №065 від 05.04.2019 р. Посвідчення №02283. №02282.___________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1 від 15.02.2021 р. функції служби охорони праці на 
підприємстві покладаються на головного інженера Костюченко В.П.______________________

наявністю служби охорони праці,

Покрівельник Сільнов С.В. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних покрі-



з
вель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №032 від 06.03.2020 р.
Посвідчення №0259.
Покрівельник Розломов М.С. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних пок
рівель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №032 від 06.03.2020 
р. Посвідчення №0260.
Покрівельник Бухтіяров О.О. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних пок
рівель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №045 від 04.03.2020 
р. Посвідчення №0365.
Покрівельник Лаврук І.Б. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних покрівель 
та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №045 від 04.03.2020 р. Пос
відчення №0367.
Покрівельник Греков С.О. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних покрі
вель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №045 від 04.03.2020 р. 
Посвідчення №0364.
Покрівельник Щербак О.В. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  покрівельник рулонних покрі
вель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду. Виписка з протоколу №045 від 04.03.2020 р. 
Посвідчення №0366.
Електрозварник Пугач В.А. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  електрогазозварник 4 розряду. 
Виписка з протоколу №04-8 від 05.03.2020 р. Посвідчення №0396.
Покрівельники Сільнов С.В., Розломов М.С., Бухтіяров О.О., Лаврук І.Б., Греков С.О., Щербак 
О.В. -  ТОВ «Навчальний методично-консультаційний центр «Спецкурс» згідно ПБЕЕС. ПТЕ
ЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПЕЕЗ, ПУЕ, ПКЕЕ, 4 група з електробезпеки до і вище 1000 В. Витяг з 
протоколу №01-2/21 ЕЛ.СА від 15.02.2021 р.
Покрівельники Сільнов Є.В., Розломов М.С., Бухтіяров О.О.. Лаврук І.Б., Греков С.О.. Щербак 
О.В., електрозварник Пугач В.А. пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства 
згідно питань охорони праці, інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт. Протокол 
№1-ОП від 19.02.2021 р.
Покрівельники Сільнов С.В., Розломов М.С.. Бухтіяров О.О.. Лаврук І.Б.. Греков С.О.. Щербак 
О.В.. електрозварник Пугач В.А. пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства 
згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБ. Протокол №2-ОП від 19.02.2021 р.
Покрівельники Сільнов С.В., Розломов М.С.. Бухтіяров О.О.. Лаврук І.Б., Греков С.О.. Щербак 
О.В.. електрозварник Пугач В.А. пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства 
згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристро
ями» в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3-ОП від 19.02.2021 р.
Покрівельники Сільнов C.B.. Розломов М.С.. Бухтіяров О.О.. Лаврук І.Б.. Греков С.О.. Щербак 
О.В.. електрозварник Пугач В.А. пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства 
згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі ви
конуваних робіт. Протокол №5-ОП від 19.02.2021 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2 
від 16.02.2021 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про навчання робітників з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функці
онування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2 від 16.02.2021 р. переглянуто, за
тверджено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці підприємства (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОГГ) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці, журнали з охорони праці та пожежної без- 
пеки:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.



- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів.
- Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.
Наказом №3 від 16.02.2021 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Наказом №7 від 
17.02.2021 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підп
риємстві. Наказом №4 від 16.02.2021 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
питань охорони праці та техніки безпеки. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допу
скають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._______________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що використовується при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта, інструкції з експлуатації). Для вико
нання робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання: різак типу Р1. 2011 р. в.. 
Україна, набір електромонтажного інструменту, протигаз шланговий ПТТЇ-1С, Україна -  2 один., 
редуктори балонні 2од. БПО-5-4, БКО-5РМГ. балони із стисненим газом (4 од.), балони із 
зрідженим газом (4 од.), пальник газоповітряний ГВ «Донмет» 234, 2020 р. в.. Україна, сигналі
затор термохімічний СТХ-17, зав. №б/н, 2019 р. в., Україна, основні електрозахисні засоби для 
роботи в електроустановках (ізолюючі штанги, вказівники напруги), додаткові електрозахисні 
засоби для роботи в електроустановках (діелектричні рукавиці, діелектричні боти, сигналізато
ри напруги. У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахи
сних засобів» основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках 
пройшли випробування підвищеною напругою та допущені до роботи в електроустановках на
пругою до та вище 1000В. На виконання вимог Закону України “Про об’єкти підвищеної небез
пеки ” та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та деклару- 
вання безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” від 11 липня 2002 р. № 956 на пі дприємстві про
ведена ідентифікація об‘єкту підвищеної небезпеки. Згідно з результатами ідентифікації, поте
нційно небезпечний об‘єкт TOB «САНА» (м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7, виробничий 
майданчик), визначено, як об‘єкт, який не належить до об‘єктів підвищеної небезпеки, тому не 
підлягає реєстрації у Державному реєстрі об‘єктів підвищеної небезпеки. Постачання промис
лових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових газів здійснює ПрАТ «JII- 
НДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договорів поставок._____________________________

експлуатаційної документації,

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» та наказу №9 
від 17.02.21р. працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забез
печені спецодягом, засобами індивідуального захисту та санітарно-побутовими приміщеннями. 
Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 20 видань, який при не
обхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України. Підприємство має в доста
тньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та нормативні акти з охорони праці. Затвер- 
джений від 23.01.2021 р. перелік нормативної документації, що регламентують виконання робіт 
(Закон України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) матгтин, механізмів, устатковання підвищеної не
безпеки». затвердженого постановою КМУ №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти 
підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Прави
ла технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охо
рони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охо- 
рони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому



місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охо
рони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці під
приємства», 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» та інші).________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники TOB «САНА» 
проходять медичний огляд. Згідно з наказом №6 від 17.02.2021 р. інженерний склад, технічний 
персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні о гл яли. Працівники підприємства пройшли періо
дичний медичний огляд в КП «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ра- 
ди -  акт від 06.05.2020 р.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «САНА» (нова редакція), 
затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19-12/19 від 19.12.2019 р. При прийомі 
працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на 
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компен
сації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки. Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки._________________________________________________

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

С.О. Стрюк
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « _____2021 р. № 4 2 - ______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. і а ці \
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