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вимогам законодавствам питань охорони праці 

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

«ПРОФЕНЕРГОГРУП» 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) 182-80-51,: 1 псгаорд ^ ukr.net_________________________
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 

перед 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)

Я, Бережний Сергій Сергійович, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПРОФЕНЕРГОГРУП».____________________________________
(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 

під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 

(застосування ) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:-

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі

(ємностях, боксах, трубопроводах),

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій.
(найменування виду рооіт 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 відповідного дозволу.

Кількість робочих місць - 5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм - 4,______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



адміністративна будівля згідно договору користування № 418 від 14 серпня

2019 p. ТОВ «Дніпропетровський завод «Темп-84», виробничі об’єкти згідно 

договорів підряду.___________________________ ;____________________________________
будівель і споруд (приміщень),виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки: директор ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» Бережний С.С., 

головний інженер Турчин С.В., головний інженер проектувальник Божинський ДЗ- 

вони пройшли перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних 

документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки (витяг з протоколу 

№ 221 від 23.08.2019 в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд», витяг із 

протоколу № 1169 від 27.09.2019 та № 1104 від 13.09.2019 ТОВ «Учбовий Комбінат 

«Дніпробуд»),

Наказом № ОП-01/10-05 від 01.10.2019 р. створено комісію підприємства з 

перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії_____________ директор Бережний С.С.

Члени комісії______________ головний інженер Турчин Є.В. ,

____________________________ головний інженер проектувальник Божинський Д.В.

Відповідальною особою за організацію безпечних робіт в колодязях, шурфах, 

траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) - головний інженер 

Турчин Є.В., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 

інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №

1155/4.27-2018 від 20.12.2018 р. виданий ПЗ «Центр професійної освіти і 

навчання»), також наказом № ОП-23/10-08 від 23.10.2019 р. призначено 

відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині 

понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій - головного інженера 

Турчина Є.В., який пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2- 

2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у 

будівництві. » (протокол № 1003/7.25-2018 від 25.12.219 р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки.

На підприємстві наказом від 30.09.2019 № ОП-30/09-01 створено службу охорони 

праці. Обов’язки служби покладено на головного інженера підприємства. Існує 

нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).

- Положення про службу охорони праці (наказ № ОГІ-30/09-01 від 30.09.2019),

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № ОП-01/10-05 від 

01.10.19),

-Положення про систему управління охорони праці СУОП (№ ОП-30/09-01 від

30.09.2019),
наявністю служби охорони праці.

-Наказ № ОП-ОЗ/10-06 про розробку інструкцій,

-Наказ № ОП-01/10-05 від 01.10.19 про створення комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці,

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № ОП-30/09-01 від

30.09.2019),

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № ОП-30/09-01 

від 30.09.2019),

- Журнал протоколів перевірки знань.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види



робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № ОП-30/09-01 від 30.09.2019 

затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому 

числі затверджено інструкції з охорони праці: № 00-08 під час роботи в колодязях, 

шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах), № 00-11

при земляних роботах, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 

інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12.-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці» 

(наказ по підприємству № ОП-01/10-05 від 01.10.19).

В наявності посвідчення тракториста машиніста видано Скринику I.A. серія АС № 

09087,він пройшов навчання в ДП навчально-курсовий комбінат Кривбасбуд 

(протокол № 1022/1-2016 від 25.02.216 р).

Також ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань праці на робочому місці 

з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 

інструктажів.
інструкцій про проведення ианчання та інструктажу з питань охорони праці;

В наявності необхідна експлуатаційна документація, в тому числі та що 

використовується при виконанні робіт підвищено небезпеки:

- схеми комунікацій проходження кабелів та трубопроводу,

- набір слюсарних інструментів інв. №01,  2019р., виготовлення Україна

- покажчики напруг типу AC/DC 24-380 V, DV25,

- мультиметр типу DT-9205A, UNI-T UT58A с,

- інструмент з діелектричними рукоятками,

- техніка орендована : екскаватор типу АМКОДОР 702Е-01.
експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» забезпечені спеціальним одягом, 

спеціальним взуття та інших засобів індивідуального захисту, в т.ч.:

- черевики (Україна),

- рукавиці (Україна),

- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на 

робочому місці 2ПЛ2,зав.№№27,28, вересень 2019 р. .виготовлення Україна,

- пояса запобіжні ПБ-1, 5ПБ (ПБ-5), вересень 2019 р. виготовлення Україна,

- каски КС-ККС-2, виготовлення Україна,

- протигази шлангові типу ПШ-1,зав.№№ 1,2, 2019 р. виготовлення (Україна),

- драбини, інв. №№ 7,8, жовтень 2018 р. виготовлення (Україна),

- штанги оперативні, штанги переносних заземлень, покажчики напруги (Україна)

- діелектричні рукавиці, діелектричні боти,У країна.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 

занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з 

інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)._________________________________
засобів індивідуального захисту

ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» забезпечено нормативно-правовою документацією, що 

розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорону праці»,

- «Перелік робіт підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-2.01-05,

хПравила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 

НПАОП 0.00-1.71-13.



- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 

0.00-1.15-07,

- «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04,

- «Типове положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05),

- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98,

- «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 

охорону праці, що діють на підприємстві» НПАОП 0.00-6.03-93,

- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту » НПАОП 

0.00-4.01-08,

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»,

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,

«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07.-01,

«Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А. 01.001-2014, 

лопати інв. №№ 01,02, ломи інв.. № 03,04, 2019 р.

У ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» є кабінет який оснащений: комп’ютером, 

навчальними та наочними посібниками з охорони праці, методичною і 

довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення 

навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового 

законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.__________
нормативно-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

Держпрацк*^? 20 р. N /2 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, 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.


