
Центр надання адміністративних послуг 
м. ДніпраДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної ---------- 20 ■—
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПТВЛТНЕНЕРГО ГРУП», місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вул. 
Набережна Перемоги, будинок 38, офіс 5, код ЄДРПОУ -  40074990,....................... .............................

(для юридичної особи: найменування юридичної осоОи, місцезнаходження, код згідно з ЄДШиУ,

керівник -  директор Терещук Євген Анатолійович, тел. 097 0000500, office@energvCTOUD.zp.ua.
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної осоОи -  підприємця: прізвище, їм 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  м. Дніпро та Дніпропетровська область 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 треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

_____________________ Я, Терещук Євген Анатолійович, директор,_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в колодязях, шурфах, таншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.
- Роботи верхолазні.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) та 
в зонах дії струму високої частоти.

- Зварювальні роботи. ___________________
1 (найменування виду робіт підвищеної небезпеки

іаУабо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер парти, дата виготовлення, країна 

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 10 (десять) осіб, з них на яких існує підвищений ризик вини
кнення травм -  7 (сім) осіб.______________________________________________________________

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

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49094. Дніпропетровська обл., місто Дніп
ро. вулиця Набережна Перемоги, будинок 38. офіс 5.

У ні лпгтот ттності до договіру оренди приміщення №2912 117) від 29.12.2017 р„ укладеного



г —

із ФОП Котюк О.В., договору оренди нежитлового приміщення №757 від 01.06.2017 р., укладе
ного із ПрАТ «Електротехнологія». ТОВ «НТВ ЛЕНННЕРГО ГРУП» має виробничі та складські 
приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Ризька, будинок 5; м. Запоріжжя, вул. Електро- 
заводська, 3, корпус №11.

Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №02-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підп

риємства призначено виконроба Однорал М.Ю., особою, що заміщає -  начальника дільниці Яб- 
лонського Д.П.

Наказом №03-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт 
з підвищеною небезпекою призначено начальника дільниці Яблонського Д.П., особою, що за
міщає - виконроба Однорал М.Ю.

Наказом №04-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному 
стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено виконроба Однорал М.Ю.. 
особою, що заміщає -  начальника дільниці Яблонського Д.П,

Наказом №05-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт 
на висоті, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів та пристосувань, 
ведення «Журналу обліку та випробувань поясів та пристосувань» призначено начальника ді
льниці Яблонського Д.П. Для випробування поясів і пристосувань на підприємстві створена 
комісія.

Наказом №06-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення ван
тажно-розвантажувальних робіт, робіт по переміщенню вантажів призначено начальника діль
ниці Яблонського Д.П.. особою, що заміщає на період відсутності - виконроба Однорал М.Ю.

Наказом №07-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному 
стані електротехнічного обладнання підприємства призначено виконроба Однорал М.Ю.

Наказом №08-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування 
робітників після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 
2-15 змін призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №09-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного конт
ролю проектної документації, конструкцій, сировини, метаріалів тощо призначено начальника 
дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №12-ПБ від 05.04.2018 р. для проведення робіт з метою створення безпечних 
умов праці на виробництві створена виробнича дільниця у складі: начальник дільниці Яблонсь- 
кий Д.П.. виконроб Однорал М.Ю., налагоджувальник КВП і А Бойко О.А.. електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустановок Бойко Є.А., електрогазозварник Трошин Ю.В., 
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Заліський С.А.. стропальник Алексеенко 
А.О.. верхолаз Пахущій О.Ю, верхолаз Яковенко В.О. Відповідальною особою за безпечне 
проведення робіт призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №14-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за газове господарство приз
начено начальника дільниці Яблонського Д.П.. особою, що заміщає - виконроба Однорал М.Ю.

Наказом №15-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за технічний стан зварюваль
ного обладнання призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №16-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за зберігання та безпечну 
експлуатацію газових балонів призначено начальника дільниці Яблонського Д.П., особою, що 
заміщає на період відсутності -  виконроба Однорал М.Ю.

Наказом №17-ПБ від 05.04.2018 р. на підприємстві створена служба зварювання. Функції 
служби зварювання покладаються на начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №18-ПБ від 05.04.2018 р. обов‘язки керівника зварювальних робіт покладають
ся на начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №19-ПБ від 05.04,2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання зварю
вальних робіт призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №20-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за збе
реженням в справному стані балонів із стисненими та зрідженими газами призначено виконро
ба Однорал М.Ю. Відповідальною особою за збереження посудин в справному стані та безпечні 
умови їх роботи призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №21-ПБ від 05.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію га-
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зополум‘яного обладнання призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №22-ПБ від 06.04,2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, машинами, знімними вантажозахватними пристосуваннями та 
тарою призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №26-ПБ від 06.04.2018 р. відповідальною особою за протипожежний стан офіс
них, виробничих, складських приміщень на ТОВ «ПІВЛЕНЕНЕРГО ГРУП» призначено нача
льника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №30-ПБ від 06.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення зем
ляних робіт призначено начальника дільниці Яблонського Д.П.

Наказом №29-ПБ від 06.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення газо
небезпечних робіт (робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, коле
кторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) призначено виконроба 
Однорал М.Ю, з правом видачі наряд-допуску, право затвердження наряд-допуску надається 
начальнику дільниці Яблонському Д.П.

Наказом №31-ПБ від 06.04.2018 р. до самостійного виконання робіт допущений стропа
льник Алексеенко А.О.

Па пі лприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 
05.04.2018 року №01-ПБ, члени якої: директор - Терещук Євген Анатолійович, начальник діль
ниці Яблонський Дмитро Павлович, виконавець робіт Однорал Михайло Юрійович. Працівни
ки пройшли навчання та перевірку знань:

Директор Терещук Є.А.. виконроб Однорал М.Ю., начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону пра
ці». «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної не
безпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Витяг з 
протоколу №16-18 від 29.03.2018 р. Посвідчення №16/1-18-31. №16/1-18-32, №16/1-18-33.

Директор Терещук Є.А., виконроб Однорал М.Ю.. начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпе
чної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Витяг з протоколу №256 від 12.12.2017 р. 
Посвідчення №08661. №08662. №08663.

Директор Терещук Є.А., виконроб Однорал М.Ю., начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». ЯКН В 2.5-20-2001 «Газопостачання».Витяг з протоколу №052 від 26.03.2018 
р. Посвідчення №01845, №01846. №01847.

Директор Терещук Є.А., виконроб Однорал М.Ю., начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та 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». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робо
ти з інструментами і пристроями».Витяг з протоколу №264 від 21.12.2017 р. Посвідчення 
№08925. №08926. №08927.

Директор Терещук Є.А.. виконроб Однорал М.Ю., начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБ. V група з електробезпеки 
до і вище 1000 В.

Виписка з протоколу №060 від 10.01.2018 р. Посвідчення №02149. №02150, №02151.
Директор Терещук Є.А., виконроб Однорал М.Ю.. начальник дільниці Яблонський Д.П. 

пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова ін
струкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №10-18 
від 23.02.2018 р. Посвідчення №10-18-19. №10-18-20, №10-18-21.

Директор Терещук Є.А.. виконроб Однорал М.Ю., начальник дільниці Яблонський Д.П. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стан
дартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ШБШ. Витяг з прото
колу №6/1-18 від 05.02.2018 р. Посвідчення №6/1-18-14, №6/1-18-15, №6/1-18-16.



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

На підприємстві у вілповілності по вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №01-ПБ/2015 від 25.10.2015 р. створена служба охорони праці. Функції служби охоро
ни праці на підприємстві покладаються на директора Терещук Євгена Анатолійовича.

наявністю служби охорони праці,

Налагоджувальних КВП і А Бойко О.А. -  ТОВ «УК Спектр» за професією - налагод
жувальних контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 4 розряду.

Виписка з протоколу №028 від 14,02.2018 р. Посвідчення №0158.
Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Заліський С.А. -  ТОВ «УК Спектр» 

за професією -  монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду.
Виписка з протоколу №084 від 10.01,2018 р. Посвідчення №0664,
Стропальник Алексєєнко А.О. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  стропальник 3 розря

ду. Посвідчення №0596 від 03.04.2018 р.
Стропальник Алексєєнко А.О. -  ТОВ «УК Спектр» згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Прави

ла охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Виписка з протоколу №075 від
03.04.2018 р .

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування Бойко С.А. -  ТОВ «УК 
Спектр» за професією -  електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування 4 роз
ряд. Виписка з протоколу №079 від 05.04.2018 р. Посвідчення №0627.

Електрогазозварник Трошин Ю.В. -  ТОВ «УК Спектр» за професією - електрогазозвар
ник 4 розряду. Виписка з протоколу №069 від 23.03.2018 р. Посвідчення №0547.

Верхолази Пахущий О.Ю., Яковенко В.О. - ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 
розряду. Посвідчення №0681, №0682 від 11.01.2018 р.

Верхолази Пахущий О.Ю.. Яковенко В.О. -  ТОВ «УК Спектр» згідно 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». Виписка з протоколу №086 від
11.01.2018 р .

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№03-ПБ/2015 від 25.11.2015 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №03-ПБ/2015 від 25.11.2015 р. за
тверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.
Система управління охороною праці (СУОЩ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці:

Відповідальними особами за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань»
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал огляду риштувань підмостей»,
«Журнал протоколів перевірки знань».
«Журнал обліку видачі наряд-допусків»,
«Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів».
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
«Журнал обліку та огляду засобів для газополум‘яної обробки металів».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту».
«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет

ворювачів частоти та переносних світильників».
призначено: начальника дільниці Яблонського Дмитра Павловича та виконавця робіт 

Однорала Михайла Юрійовича накази від 05.04.2018р. №03-ПБ та від 05.04.2018р. №05-ПБ 
Наказом від 25.11.2015р.№05-ПБ/2015 затверджено та введено в дію посадові інструкції. Нака-
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зом від 20.11.2015 р. №02-ПБ/2015 затверджено «Перелік робіт підвищеної небезпеки», які ви
конуються на підприємстві. Наказом №06-ПБ/2015 від 25.11.2015 р. затверджені та введені в 
дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Робітники підприємства проходять навчання (програми навчання затверджено наказом 
від 25.11.2015р. №08-ПБ/2015) перевірку знань, що підтверджується протоколами від 
06.04.2018р. №№01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО ГРУП»: ( Закон «України про охорону праці», «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, в об'ємі виконуваних робіт і ЮТ 
№№1-29: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.15-07. 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,21-98: НПАОП 
40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»: 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71- 
13: «Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в 
строительстве» ШБЩ НПАОП 45.2-7.02-12): «Правила безпеки систем газопостачання України 
» НПАОП 0,00-1.20-98: «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» НПАОП 0,00-1.59-87: «Типова інструкція з організації безпечного проведення газоне
безпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85: відповідні інструктажі з охорони праці. Розроблені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за видами робіт та професіями (наказ від 25.11.2015р. 
№06-ПБ/2015, в тому числі №11 -  інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
№12 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на лісах та підмостях: №13 інструкція з 
охорони праці при виконання вантажно-розвантажувальних робіт: №14 інструкція з охорони 
праці для електрозварника ручного зварювання: №15 інструкція з охорони праці при роботах з 
ручним електрифікованим інструментом: №17 інструкція з охорони праці для газозварника: 
№19 інструкція з ОП при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, сти
сненими і розчиненими газами: №20 інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та 
залізобетонних конструкцій ; №21 інструкція з охорони праці при виконанні такелажно- 
стропальних робіт: №22 інструкція з охорони праці при виконанні верхолазних робіт: №25 ін
струкція з охорони праці при виконанні робіт в діючих електроустановках: №24 інструкція з 
охорони праці для електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж: №30 інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, ка
мерах. колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах): №28 ін
струкція з охорони для електромонтеру з ремонту і обслуговування електроустаткування: №29 
інструкція з охорони для налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автомати
ки: №30 інструкція з охорони при виконанні земляних робіт.________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 05.04.2018р. 
№05-ПБ. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з 
експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ПЛ-2 -  3 од. та пояси запо
біжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 -  3 од. - акт випробування від 16.04.2018р. 
№01 комісії ТОВ ПНР «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ», риштування пересувні збірно-розбірні 
ПСП-2000-8,9 -Іод. акт випробування від 16.04.2018р. №03 комісії ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО 
ГРУП», дробина приставна -  1 од. акт випробування від 16.04.2018р. №02 комісії ТОВ «ПІВ
ДЕНЕНЕРГО ГРУП».

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО ГРУП» мається в наявності на
ступне обладнання, договори аренди, та надання послуг):

-  Газоаналізатор-сигналізатор Зонд-1, 2016 р. в., Україна.
-  Лампа ЛБВК -  М, 2015 р. в„ Україна.
-  Трансформатор зварювальний ТДМ-250.
-  Редуктор балонний одноступеневий БПО-5 ДМ.
-  Редуктор балонний БАО-5 ДМ,
-  Редуктор балонний БКО-50 ДМ.
-  Пальник однополум‘яний Г2 Донмет 225.
-  Різак ручної кисневої різки РЗ Донмет 300.
-  Різак для ручної кисневої різки Р1 Донмет.
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-  Протигаз шланговий ПШ-1 -  3 одиниці.
-  Вентилятор -  2 одиниці.
-  Комплект інструментів із кольорових металів.
-  Переносний вибухозахищений світильник.
-  Компресор.
-  Слюсарний інструмент -  6 комплектів.
-  Фал канатний рятівний -  3 одиниці.
-  Драбина дерев‘яна приставна.
-  Пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 -  2 одиниці.
-  Пояс запобіжний лямочний з наплічними ножними лямками 2 ПЛ-2 -  3 одиниці.
-  Обладнання для верхолазних робіт.
-  Балони з пропан-бутаном. 2016 р. в.. Україна -  4 одиниці.
-  Балони з киснем. 2016 р. в.. Україна -  4 одиниці.
-  Балони з ацетиленом. 2016 р. в.. Україна -  4 одиниці.
-  Амперметр.
-  Вольтметр, 2015 р. в.. Україна.
-  Регулятор напруги РН 10. 2015 р. в.. Україна.
-  Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках:
-  вказівники напруги
-  ізолюючі штанги.
-  Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках:
-  діелектричні галоїді;
-  діелектричні рукавиці;
-  переносні заземлення;
-  захисні огородження.

Договір оренди механізмів з екіпажом та технологічною оснасткою №19/04 від
02.04.2018 р„ укладений із ТОВ «БООС» (екскаватор Борекс-2621, 1998 р. в.. Україна). Дозвіл 
на експлуатацію ТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області №0493.15.12, чинний до 
03.09.2020р.

Договір оренди машин та механізмів з екіпажом та технологічною оснасткою №19/04 від
02.04.2018 р„ укладений із ТДВ «СПМК №90» (кран автомобільний КС4574. 1994 р. в., Украї
на: підйомник автомобільний ВС-26 MC, 2007 р. в., Україна). Дозвіл на експлуатаціюТУ Держ
гірпромнагляду у Дніпропетровській області №0420.15.12, чинний до 23,07.2020 р.~).

Договір поставки ГП №3552 від 19.04.2018 р. промислових газів в балонах, ремонт бало
нів, укладений із ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА». Дозвіл Держпраці №20.17.30, чинний до
14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чинний до
05.09.2022 р.

Договір оренди тари №3552А від 19.04,2018 р. для промислових газів, укладений із 
ПрАТ «ЛІН7ТЕ ГАЗ УКРАЇНА». Дозвіл Держпраці №20.17.30, чинний до 14.09.2022 р.: Дозвіл 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чинний до 05.09.2022 р.

Договір №10 від 02.04.2018 р. на послуги електротехнічної лабораторії, укладений із 
ТОВ ПНО «Спеиенергомонтаж» (Свідоцтво електротехнічної лабораторії №ПЧ 06-2/53-2018, 
видане ДП «Лніпростандартметрологія», чинне до 16.01.2021 р.; Дозвіл №44.11.30, №45.11.30, 
видані Держгірпромнаглядом, чинні до 25.11.2021 у.).

Протоколи випробувань підвищеною напругою електрозахисних засобів, які використо
вуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки, видані ТОВ ПНО «Спеценергомонтаж» 
(Свідоцтво електротехнічної лабораторії №ПЧ 06-2/53-2018, видане ДП «Дніпростандартметро- 
логія», чинне до 16.01.2021 р.: Дозвіл №44.11.30, №45.11.30, видані Держгірпромнаглядом, 
чинні до 25.11.2021 р.Т

Технічне обслуговування, поверка газоаналізатора проводиться ДП «Дніпропетровський 
регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» 
(довідка вих. №2-ОТ від 05.04.2018 р.).

Засоби для газополум‘яної обробки металів (редуктори, пальники, різаки тощо4) пройшли 
огляд та опосвідчення від 06.04.2018 р., про що зроблено запис в Журналі обліку та огляду за
собів для газополум‘яної обробки металів.
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Працівники TOB «ПІВ ЛЕНЕНЕРГО ГРУП» забезпечені спецодягом та засобами індиві
дуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок за
безпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві- 
дуального 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. Наказом №10-ПБ 
від 05.04.2018 р. затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «ПІВЛЕНЕНЕРГО ГРУП».

Газоаналізатор-сигналізатор Зонд-1 для контролю мікроконцентрації токсичних, горючих 
газів у повітрі підтримується у справному стані проходить періодичну повірку законодавчо- 
регульованого засобу вимірювальної техніки

Працівники, які виконують роботи у польових умовах, забезпечені спецодягом відповідно 
до чинних норм та засобами індивідуального захисту, які періодично перевіряються і випробу
ються.________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту та спецодяг

Бібліотечний фонд, фонд законодавчих та нормативних актів, нормативних документів, в 
тому числі нормативно-правових актів з охорони пратті, стандартів (ТОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП 
тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, ВСН, ВБН тощо) та технічної документації Пі
дприємства складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних 
носіях.

Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.
Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки 

та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації по
судин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. «ПРАВИ
ЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя
гом. спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, НПАОП 0,00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Типове положення про по
рядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони п рац і, НПАОП 0.00-4.09-07 Ти
пове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-4.15-98 Поло- 
ження про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12 
Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. ДБН 
А.3.2-2-2009 (ТШАОП 45.2-7.02-12) Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис
лова безпека у будівництві. Основні положення). НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами і пристроями. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з органі
зації безпечного ведення газонебезпечних робіт.___________________________________________

нормативно-правова та матеріально-технічна база

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляду працівників. 
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 04.04.2018 р., 
виданий КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9». На підставі результатів 
медогляду оформлюються і зберігаються «Картки працівників, які підлягають попередньому 
(періодичному) медичному огляду»._____________________________________________________

Господарська діяльність зттійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВЛЕНЕНЕРГО ГРУП», затвердженого загальними зборами 
учасників рішенням №1 від 20.10.2015 р. та зареєстрованого Дніпропетровським міським 
управлінням юстиції Дніпропетровської області від 20.10.2015 р.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ПІВЛЕНЕНЕРГО ГРУП» проводиться під ро
зписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих 
виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах (наказах, порядках, іиструкці

7



8
ях тощо) забезпечують додержання вимог 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 зазначених робіт підвищеної небезпеки.

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

безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної доку

ментації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

« 26 » квітня 2018 р.

Є.А. Терещук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2018 р. № / с ґ  _________

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.


