
стративних послуг 
праД ЕКЛ АРАЦ ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці .......  —

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування

ІІРО Ф ЕН ЕР І О ГРУ П» 49000, м. Дніпро, провулок Добровольців буд.17,офіс 5
юридичної особи, місцезнаходження,

ЄДРПОУ 42482072,
код згідно з ЄДРПОУ,

Бережний Сергій Сергійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(066) 182-80-5 1.: Епегаорд^икг.пеї
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданим, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Територія України___________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та або експлуатації (застосування) машин

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
мері .! третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

(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)

>1. 1>ережний Сергій Сергійович, директор Товариства з обмеженою
в і/щовідальн істю «П РО ФЕН ЕРГО ГРУП ».____________________________________

і прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 

умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
гі . і  мас виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
( ;а с тс• вання) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

і ’ і ч~>, *! и . і п о  виконуються на висоті понад 1.3 метра,______________________ _________________

робо і и верхолазні._________________________________________________________________
-роботи в ліючих електроустановках напругою понад 1000 В  та в зонах дії струму
високої частоти

найчеіп ванни пилу робі і підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за

інішіносї і ). номер парі ії. лага виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу,

1 ! п.к с і ) ,  р о б о ч и х  М ІСЦ І. - 5. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
вин и к 1 1 еі і н ч травм — 4,

І і . Н . К Ч  : і. робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищеним ризик виникнення травм,



адміністративна будівля згідно договору користування №  418 від 14 серпня 
-Л|)|() Р-__І OB «Дніпропетровський завод «Темп-84», виробничі об’єкти згідно
договорів підряду.____________________________2___________________________________

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

Інші відомості:
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та________
■ і і '■ < > \ п ■ с , ; ( ’ н « >ї безпеки: директор ТОВ «П РО Ф ЕН ЕРГО ГРУП » Бережний С.С..________

і.щці інженер Турчин Є.В., головний інженер проектувальник Божинський Д.В.
,,-iijn ji; 'мііш.іи перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних____________

документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки,.гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного 
і.і.шшлку,(.в.итяг з протоколу .Jfe.2.21 від.23,08.2019 в TQB «Обласний навчальний _ 
центр '.'Регіон Буд». витяг із протоколу №  1169 від 27.09.2019 та №  1104 від
. 1.3.09.2019 ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд»).________________________________
і Іаказом jN~j ОГ1-01 /10-05 від 01.10.2019 р. створено комісію підприємства з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Родова комісії______________директор Бережний С.С.
. і.іенп комісії______________ головний інженер Турчин Є .В . ,

головний інженер проектувальник Божинський Д .В. 
і і л і ."м V" ( Я 1-02 10-07 від 02.10.2019 створено комісію з перевірки знань НПАОП 
1 11 М 0 7 <1 Іравила охорони праці під час виконання робіт на висоті», перевірки 
піалі, 111.1 А ОТІ 40.1 -1,21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
іш ж ііш .чі.ш>-у..працівників підприємства.
I іаказом ОП-30/09-02 від 30.09.2019 р. призначено відповідальною особою за__
електрогосподарство підприємства головного інженера Турчина C.B. ( V  група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), а на час його відсутності - головного інженера. 
проектувальника Божинський Д.В. ( V група з електробезпеки, до та понад 1000 В )
' а відповідальною особою за безпечне, виконання верхолазних роізіт. який пройшов
I I  а в ч а піу -і я перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час 
виконання робіт на висоті».
і У »'і і пінки, зайняті у виконанні заявлених робіт мають відповідну кваліфікацію: 

і а у і -а ; ч • ' 1 1 1 1 я \» І PO /S-1 7-Ю Тверлохліб Л.В.. про те шо їй присвоєна кваліфікація 
4-ю розряду з професії електромонтажник, 

посвідчення -Nr‘> 1 1 70-17-07 Бережний С.С. про те. шо він,пройшов навчання L  
перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прапі шша£.виконання _  
робіт на висоті» на допуск до безпечного виконання верхолазних робіт з 
використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив знання, уміння, 
навички, видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання».

гггрї тйш -Т уЛ Г гй по бяті.коиі осїГГякі відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки.

На підприємстві наказом віл 30.09.2019 № ОП-30/09-01 створено службу охорони_ 
прапі. Обов'язки служби покладено на головного інженера підприємства. Існує 
нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).
- Положення про службу охорони праці (наказ № ОП-30/09-01 від 30.09.2019),
- І Іоложення про комісію з питань охорони праці (наказ № ОП-01/10-05 від 
01,10.19),

- Положення про систему управління охорони праці СУОП (Д> ОП-30/09-01 від
30.09.2019),

наявністю служби охорони праці,



І Іаказ № О І1-03/10-Обпро розробку інструкітій
Д аказ >-■ ОІ 1іШ І  <І-.ОЗтзія  О 1.., 10. 1_9.гцю„створеннякомісії з перевірки знань з питань 
охорони прані.
-11рограма всі у гін_ого інструктаж у^  питань охорони прапі (наказ №  ОП-30/09-01 ві л
30.09.2019).
!ІГлмра.маліспшін.ног.о..інструктажу з питань охорони прапі (наказ №  ОП-30/09-01 
кіл 30.0().2019).

- Журнал протоколів перевірки знань.
■ Л а  підприємстві розроблені та.затверджені інструкції з охорони прані на види 
л».?Г>і'і. підвищеної небезпеки та на професії..Наказом № ОП-30/09-01 віл 30.09.2019 
•: І Іісрлжено перелік інструкцій з охорони прапі. шо діють на підприємстві. В  тому 
-1 не. 11 заі верджено інструкції з охорони праці: №  00-01 про проведення вступного 
-і.і!.у...' і:л ь ажч Вс і мінийінсхрухтаж з питань охорони праці проводиться тривалістю 

: -1 один у, первинні, повторні, цільові  та.позапланові інструктажі проводяться 
відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
іщалі на. своїх дільницях. ,№ 00-02 при виконанні робіт верхолазних і на висоті. 
!ЛКШЬ'..£'і»орено наказ «про організацію^езпеішого_дикодання робіт на висоті» № 
011-0' і 0-04 віл 03.10.2019. ІУ» 00-03 при роботі з електроінструментом. №> 00-07 
р‘п7,!п в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зоні дії струму 
високо; частоти. Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та 
відповідні інструктажі з питань, охорони праці.лгідшьЛПАОП__ОІЮ-4.12.-05 
—і-і-і.і- о не. положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
л ,ороі;и праці» (наказ по підприємству №  ОП-01/10-05 від 01.10.19). Також 
ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань прані на робочому місиі з
ці.гмітка.ми проведення первинного.__повторного, позапланового.__цільового
інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці;

І* наявності необхідна експлуатаційна документація, в тому числі та шо___________
■ ,фчиіну. іовугт вся при виконанні робіт підвищено небезпеки: 
їїіоір.с.ііосарі.іих інструментів інв. № 01, 2018р., виготовлення Україна,
■ііо-іу.'р к ч и к и  напруї типу АС./РГ 24-380 У, РУ25.
.мулі,т иметр типу РТ-9205А. ЦМ-Т ЦТ58А с.
і не тру менг з діелектричними рукоятками.________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники ГОВ «П РО Ф ЕН ЕРГО ГРУП » забезпечені спеціальним одягом.____________
спеціальним взуття та інших засобів індивідуального захисту^втл .:
- черевики (Україна),
- рукавиці (Україна),

індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на
і.обочомч уі і сі і і 21 ІЛ2.зав.М»№27.28 листопада 2018.виготовлення У країна-------
пояс ; запобіжн і ГІЬ-1. 5ПБ (ПБ-5).

і і ;< І\~( -1.1\('-2. виготовлення Україна, 
не.к:кірнчні рукавиці, діелектричні боти.Україна.

і.вб.чм ін.’іииі туя.тьного захисту проводяться огляди та необхідні випробування 13
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правигтами безпечної роботи.3---
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)._________________________________

засобів індивідуального захисту



'ГОН, I IР ( )Ф і 'Н ЕРГО ГРУП » забезпечено____нормативно-правовою документацією.
.іію р< > і і і онс юдж уються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
.— 'іа< " ‘і України «Про охорону праці».
-  1 Ісоелік робі і піл ви пісної небезпеки» НПАОП 0.00-2.01-05.
----ЦлшФ-та_о\орони прані під час роботи з інструментом та пристроями»
___НІ 1ДОІ1 0.00-1.7 1-13.

і Іравила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-
07
І 1 ЦОВЄ положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04,________ ..

- '1 . 1  ипове птожеыням . про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05).

- 1 1<> іоженим про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98,
І ІР(1 порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 

охорону праці, що діють на підприємстві» НПАОП 0.00-6.03-93.
! І р і' Ж.ипя про порядок забезпечення працівників спеціальним опягом,_____

спеіпальннм взуттям та іншими засобами індивідуального захисту » НПАОП 
0.00-4 0 І -ОХ
1IV І . «Правила улаштування електроустановок».

- -Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- <'1 Іравила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07.-01.
- О Іравила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А. 01.001-2014.

У І ОВ «ГІРО ФЕН ЕРГО ГРУП » є кабінет який оснащений: комп’ютером, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, методичною і 
/!<»підковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового______  _
?акоївщавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.__________

чорма ї ивно-правової та матеріально-технічної бази, навчально - методичного забезпечення)

С.С. Бережний
(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі

имітки: І. 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, 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.

Держпраці 20/<  ̂ р.


