
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони прані

і -— 1 8  КВУ М -  ^^-р ,
В ід ом ості п ро  р о б о то д ав ц я  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ іЗІДі ЮВіДАЛЬНІСТЮ ~«ЁНЕРГ0- 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»____________________________________________________________
_________________________ (для ЮРИДИЧНОЇ особи: найменування ю ридичної особи).

Цвшр надання адмінісір*гивн^^Й<5івг< '

52005. Дніпропетровська область.. Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське. 
ВУЛИТТЯ 8 БЕРЕЗНЯ, будинок 9А. квартира 84__________________________________________________

місцезнаходження,

__________________________________код еДРПОУ 41475420________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ директор Чумак Данило Сергійович тел. 097-405-49-37.___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________________Е -таіІ: епег gybuildingcom@,i .иа_________________________________
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 пощти;

___________________________________ на території України_________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
___________________________________  не укладався_____________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______ __________________________не проводився________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,_____ Чумак Данило Сергійович______________________________________________________
(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В___________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць 7. у тому числі тих на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і СПОРУД (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 4
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

офісне приміщення розташоване за адресою: 52005. ДнІПРОПетрОВСЬКа обл.. ДНІПРОВСЬКИЙ раЙОН. СМ Т.

Слобожанське, вул. 8 Березня. 9А/84__________________________________________________________
виробничі, складські приміщення розташовані за адресою: 49041. М . ДнІПРО. ПрОСПеКТ ПраЦІ. 9_______________________
ІНШІ відомості:
Чумак Данило Сергійович - директор пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне страхування». «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно о них нормативно-правових актів, 
посадових осіб протокол №196 від 17.08.2017 р. . навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої первинної допомоги, потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії протокол № 78 від 
11.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»



протокол № 71 від 14.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ІУ-група електробезпеки, до на понад 1000 В). ПТТЕС, НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 5 група з електробезпеки до та понад 
1000 В протокол № 26 від 12.09.2018 p., навчання в ТОВ «Корпоративні системи безпеки 
«Спектр» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно «Правила пожежної безпеки» протокол № 76 від 12.09.2018 p., навчання в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 95 від 12.09.2018 р.

Каленська Оксана Миколаївна -  інженер з ОП пройшла навчання в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних 
оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої первинної допомоги, потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 
протокол № 78 від 11.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» протокол № 71 від 14.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ІУ-група електробезпеки, до та понад 1000 
В).. ПТТЕС. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 5 група з 
електробезпеки до та понад 1000 В протокол № 26 від 12.09.2018 p.. навчання в ТОВ 
«Корпоративні системи безпеки «Спектр» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила пожежної безпеки» протокол № 76 від
12.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 95 
від 12.09.2018 р .

Чугай Сергій Степанович - виконроб пройшов навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої первинної допомоги, потерпілим у разі нешасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії протокол № 78 від
11.09.2018 р. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
протокол № 71 від 14.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згілно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ІУ-група електробезпеки, до та понад 1000 В). ПТТЕС. НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 5 група з електробезпеки до та понад 
1000 В протокол № 26 від 12.09.2018 p.. навчання в ТОВ « Корпоративні системи безпеки 
«Спектр» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно «Правила пожежної безпеки» протокол № 76 від 12.09.2018 p.. навчання в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 95 від 12.09.2018 р.

Сорокін Костянтин Олександрович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування -  Посвідчення №01443 видане ТОВ «УК СПЕКТР» 17.08.2018 р
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



Любченко Костянтин Олександрович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування -  Посвідчення №01444 видане ТОВ «УК СПЕКТР» 17.08.2018 р
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по ТОВ «Енерго-будівельна компанія» №3-0Т від 02.08.2017 р. створено службу 
охорони праці в особі інженера з охорони праці Каленської О.М.. Наказом по ТОВ «Енерго- 
будівельна компанія» №17-0Т від 11.10.2018 р створено постійно-діючу комісію з перевірки знань 
з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Чумак Д.С. . члени комісії : інженер з 
ОП Каленська О.М.. виконроб Чугай С.С.
Посадові особи пройшли навчання з питань охорони праці у спеціалізованих навчальних закладах 
по охороні праці та мають ві япові пні посвідчення для работи на електроустановках__________

Наказом по ТОВ «Енерго-будівельна компанія» №03-ОП від 02.08.2017. затверджене та введене в 
дію «Положення про службу з охорони праці», «Положення про систему управління охороною 
прані ГСУОт.

- затверджене та введене в дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»,

- затверджені інструкції з охорони праці працівників для проведення робіт по будівництву.
- створена постійно діюча комісія з питань перевірки знань з охорони праці. Працівники 

згідно графіку періодично проходять перевірку знань з питань охорони праці та техніки 
безпеки, що підтверджується протоколами та відповідними посвідченнями з охорони праці. 
Протоколи засідань комісії - наявні.

- призначено відповідальних осіб за організацію і безпечне виконання робіт на висоті. Наказ 
№ 6-0П від 02.08.2017р.

На ТОВ «Енерго-будівельна компанія» ведеться журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 
тощо.

Наказом по ТОВ «Енерго-будівельна компанія» №18 від 18.08.2017р. затверджене «Положення про 
систему управління якістю виконання будівельно-монтажних та спеціальних видів робіт».
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Па ТОВ «Енерго-будівельна компанія» розроблені інструкції з охорони праці для всіх професій 
згідно штатного розпису, та за видами робіт.____________________________________________

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

Робітники ТОВ «Енерго-будівельна компанія» забезпечені засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі. Електромеханіка забезпезпечено спец.одягом та засобами індивідуального 
захисту: костюм х/б. черевики шкіряні, ботинки шкіряні зимові, куртка зимова утеплена._________

ТОВ «Енерго-будівельна компанія» забезпечене пристроями і засобами вимірювальної техніки для 
забезпечення контролю якості виконуваних робіт. Пристрої і засоби вимірювальної техніки 
своєчасно проходять метрологічну повірку та утримуються у належному робочому технічно- 
справному стані Шоговір№ 908/17 від 10.08.2017р. з вимірювальною електротехнічною
лабораторією ТОВ «Будівельна компанія Новий Берег»).___________________________________
Забезпечено проведення медичних оглядів працівників згідно наказу №246 МОЗ
України._____________ ___________________________________________________________
На ТОВ «Енерго-будівельна компанія» розроблено та затверджено наступні інструкції та 
положення з охорони праці: ______________________________________________________
1. Инструкция по охране труда для рабочих по общим вопросам охраны труда.
2. Общеобьектовая инструкция по охране труда по общим вопросам пожарной безопасности.
3. Инструкция по охране труда по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи.
4. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере.
5. Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на 1- 
ю группу.
6. Инструкция по охране труда для уборщика производственньгк и служебных помещений.
7. Інструкція 3 охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування.
8. Инструкция по охране труда для подсобного рабочего.
9 Инструкция но охране труда для кладовщика.



10. Инструкция по охране труда при работе на высоте.
12. Інструкція 3 охорони праці при експлуатації ручного електрофікованого інструменту.
11 ■ Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
12. Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом.
13. Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ на предприятии.
14. Инструкция по охране труда при работе на лесах и подмостях.
15. Інструкція 3 охорони праці для стропальника.
16. Инструкция по охране труда при работах с применением переносных стремянок и лестниц.
17. Инструкция по охране труда при обслуживании грохотов, дробильных и измельчительных 
машин.
18. Инструкция по охране труда по обеспечению безопасных условий при перемещении и 
пребывании работников на территории предприятия, производственных и административных 
зданий.
19. Інструкція вступного інструктажу з охорони праці.
20. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ).
21. Положение о кабинете охраны труда-
22. Положение о порядке обеспечения работников предприятия специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
23. Положение о разработке инструкций но охране труда.
24. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
25. Положение о порядке проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий на производстве.
26. Положение о работе уполномоченного трудового коллектива по вопросам охраны труда-
27. Положение о службе охраны труда.
28. Положение о порядке проведения обучения и проверке знаний по вопросам охраны труда.

ТОВ «Енерго-будівельна компанія» забезпечене відповідною навчально-методичною базою, в 
наявності: Конституція України. ЗУ «Про охорону праці», ЗУ «Про пожежну безпеку». КЗпП. 
ЗУ «Про охорону здоров’я» інші нормативно-правові документи в електронному вигляді._______

Кабінет охорони праці ТОВ «Енерго-будівельна компанія» обладнаний відповідними стендами, 
плакатами, макетами^ му,ияжами. нормативно-правовою літературою, плакатами езаменаційно- 
заліковими матеріай^и/дшґрами. білети тощо).

: '  н о р м а т и в н о -п р а в о ї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

БУДІВЕЛ^А-^- Д.С.Чумак
-  ‘- К О М П А Н І Я  » 'с З ‘̂ / /  (ініціали та прізвище)

«04» квітня 2019 р’

41475420

Декларація зареєстроваві^курналі обліку суб єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
^  20 р-

П рим ітки: 1. Фізична о с о б а -  підприємець 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, устаткування 
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.


