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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця : ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖЕНОЮ ________________________
(для юридичної особи: найменування

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЕМСТВО» «БУДЕНЕРГО»_____________
юридичної особи,

49010, Дніпропетровська обл.,м.Дніпро, вул.Полігонна, буд.27, 43386888_________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Чорний Сергій Іванович, 0994619077__________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: spbudenergo@ gmail.com________________________________________________________________
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;
Роботи виконуються на території України______________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Центр надання адміністративних послуг

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди
_____________________________________ відсутній__________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці__________________ не проводився________________________________________________

(дата проведенья аудиту)

Я, Чорний Сергій Іванович______________________________________________________________

(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах,_____

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 

топках, трубопроводах); роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1 000 В (до 35 кВ включно) в зонах дії струму високої частоти;зварювальні

роботи.
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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 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик ______

кількість робочих Місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
виникнення травм 5__________________________________________

Офісне та виробниче примищення орендовані (Договір оренди № 1 від 18.12.2019 р)
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів

з Приватною особоюОдинцовим В.В.) за адресою,49010. Дніпропетровська обл.,м.Дніпро, 

вул.Полігонна. буд.27,_____________________________________________________ ____________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів

Ін ш і в і д о м о с т і  : Майстра Лужецького Дмитра Валерійовича наказом від 15.01.2020 р. № 
19-ОП призначено відповідальним за безпечне виконання: робіт на висоті, робіт в діючих 
електроустановках, газонебезпечних робіт.зварювальних робіт._____ __________________________

Майстра Лужецького Дмитра Валерійовича наказом від 15.01.2020 р. № 21-ОП призначено
відповідальним за наявність,збереження і видачу спецодягу.спецвзуття та СІЗ._________________

Головного інженера Любченка Сергія Володимировича наказом від 15.01.2020 № 20-РП  
призначити відповідальним: за справне становище та безпечну експлуатацію електрогосподарства, 
за безпечне виконання: робіт на висоті, роботи в діючих електроустановках, газонебезпечні роботи.
зварювальні роботи________________ _ _______________________________________________

Працівників підприємства наказом від 15.01.2020 р. № 21-ОП Хитькова Ігоря Олексійовича, 
Горбулю Миколу Володимировича, Башлика Дмитро М ихайловича призначено такими що 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки. Наказом призначено М айстра Лужецького Д.В. 
відповідальним за безпечне виконання: робіт на висоті, робіт в діючих електроустановках, 
газонебезпечних робіт, зварювальних робіт, який пройшов навчання в ТОВ «УК» «Дніпробуд», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №11 від 14.01.2020 p.). ПБЕЕС, 
ПТЕЕС. ППБУ (V група з електробезпеки до і вищеІООО В): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 06 від 23.01.2020 
p.), НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №11 від 24.01.2020 р.)_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки;

Головного інженера Любченка С.В. наказом від 15.01.2020 р. №2Р-ОП призначено особою, яка 
затверджує наряди-допуски. наказом № 2/Ю-ОП. від 08.01.2020 р. функції служби охорони праці 
директор поклав на інженера з ОП Лісного В.В._______________________________________________

наявністю служби охорони праці

На підприємстві розроблено, та введено в дію наказом № 11/1-ОП від 08.01.2020 р.___________
«Положення про службу охорони праці» й «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві навчання, перевірка знань та 
проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюється згідно «Положення про проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено, та введено в дію 
наказом № 11/1-ОП від 08.01.2020 р. посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці. 
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20 примірників).

Наказом № 12/1-ОП від 08.01.2020 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії - директор Чорний С.І., члени комісії: Головний інженер 
Любченко С.В.,інженер з ОП Лісний В.В.. майстер Лужецький Д.В..___________________________

Директор - Чорний Сергій Іванович, головний інженер - Любченко Сергій Володимирович, 
інженер з охорони праці - Лісний Володимир Володимирович, майстер Лухецький Дмитро 
Валерійович пройшли навчання Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з



організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (витяг з протоколу № 46 від 20 січня 2020);
ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ, (V група з електробезпеки до і вище 1000 В);_______________________
НПАОП 0.00-1,71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; 
НПАОП 0.00-1,15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ«УК» 

«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровський
області. ________________________________________________________________ __________

На підприємстві наказом від 24.01.2020 р. № 2/1-ОП створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці: Голова комісії - директор Чорний С.І., члени комісії:головний інженер 
Любченко С.В., інженер .з ОП Лісний В.В., майстер Лужецький Д.В.__________ _________________

Також на підприємстві (наказ про перегляд, затвердження та введення в дію №3/1 ОП від
08.01.2020 р.) розроблені, затверджені та введені в дію:______ _________________________________
Положення про службу охорони праці._______________________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці_______________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони

праці;________________________________________________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці ; ________________________________
Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та

аварій на виробництві.________________________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці;_____ _ _ _ _ _ _ ____________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про розробку . затвердження та введення в дію №3/1 

ОП від 08.01.2020 p.). в тому числі:
№8 Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів;________________________________________________________________________
№9 Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт; ___________________
№10 Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом. ___________________
№1 Інструкція з охорони праці надання (домедичної) допомоги постраждалим при нещасних

випадках.____________________________________________________________________________________
№12 Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом та пристроями;
№15 Інструкція з охорони праці при роботі в діючих електроустановках; ___________________
№ 16 Інструкція з охорони праці для електрозварювальника; ______
№ 18 Інструкція з охорони праці для електромонтера.______________ _ _________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;______________________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;_____________________________
Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань ОП;____________ _______
Журнал реєстрації інструкцій з ОП.;_____________________________________________ ___________
Журнал видачі інструкцій з ОП;____________________________________________________________
Журнал іспитів СІЗ;_________ _______________________________________________________________
Журнал видачі СІЗ. __________________________________________________________ _______

Працівники підприємства ТОВ «СП» «Буденерго». що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом
МОЗ України від 21.05.2007 №246.____________________________________________________________

На пі лприємстві розроблені та впроваджені “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених 
норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці, запобігання випадкам виробничого Травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 
рік".____________________________________________________________________________ ________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Хитьков Ігор Олексійович . пройшов навчання за професією електромонтер в ТОВ «УК» 
«Дніпробуд». посвідчення №708. витяг з протоколу № 45 від 17.01.2020 p.;
Башлик Дмитро М ихайлович пройшов навчання за професією електромонтер в ТОВ «УК» 
«Дніпробуд». посвідчення №709. витяг з протоколу .№ 45 від 17.01.2020 p.;



Горбуля Микола Володимирович пройшов навчання за професією електромонтер в ТОВ «УК» 
«Дніпробуд». посвідчення № 710 . витяг з протоколу № 45 від 17.01.2020 p.,пройшов навчання за 
професією Кабельник-спаювальник в НВЦ «Професійна безпека», витяг з протоколу № 101 від 22 
листопаду 2019 р.

Верхолази Хитьков Ігор Олексійович та Горбуля Микола Володимирович пройшли навчання 
за професією - верхолаз 5 розряду в НВЦ «Професійна безпека» (посвідчення №132-40-18 та 87-9- 
2018 від 29.12.2018).

Електрозварювальник Башлик Дмитро Михайлович пройшов навчання за професією в НВЦ 
«Професійна безпека» та атестацію згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 
0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до 
ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють 
під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій (посвідчення КВ-
91/754 від 06.10.2019).________________________________________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 09/1 від 15.01.2020 р.), ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (протокол №15/1 від 21.01.2020 p.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(протокол №15/1 від 21.01.2020 p.). НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (протокол №12/1 від 21.01.2020 p.).__________________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ «Міська 
лікарня №1».___________ ._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання: інструменти електромонтера с ізольованими ручками, інструменти слюсарні, кутові 
шліфувальні машинки DeW ALT DWE4579. Дриль BOSCH GBM 6 RE. риштування стоїчні 
алюмінієві.драбини 3-хсекційні розкладні (акт випробування від 29.01.2020 p.), на які є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації)._______________

експлуатаційна документація

В наявності необхідні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із 
стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з 
вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК. сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні 
універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування від 29.01.2020 р. ), 
уловлювачі з вертикальними канатами, запобіжні Верхолазні пристрої ПВУ-2 (акт випробування 
від 12.12.2020 p.). страхувальні системи, захисні каски, захисні костюми, пояси лямкові 
комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом (акт випробування від 12.01. 2020 p.). протигаз ПШ-9. 
лампа ЛБВК. Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог Законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом 
№ 15-ОП від 15.01.20 р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування . що 
використовуються під час виконання робіт на висоті.___________________________________ ;______

У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту: костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці на Іміс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена 
(на 36 міс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 
2020 року. А також жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, 
окуляри захисні, каски захисні, маски зварювальника. Ведеться Ж урнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.______

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове



V - положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00- 
2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 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 охорону праці, що діють на підприємстві»; 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимсД стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; НПАОП 0,00-7. 17-16 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засоБіь індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.01-01 «Правила 
експлуатації* електрозахисних засобів»: «Правила улаштування електроустановок»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці піл час роботи з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно-правовії акти в 
дру кованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.
При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: комплект слюсарних 
інструментів. Дриль Bosch GBM 6 RE. шліфу вальні машинки DeWALT DWE4579. акумуляторний 
шурупокрут Bosch GSR 10.8 V-2-LI кутова шліфмашина Bosch GWS 10.8-76 У-EC. риштування 
стоїчні алюмінієві, вишки-тури на домкратах с колесами, драбини 3-хсекційні розкладні та інші.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними

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 відповідному' 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

Дек л гф&цш^зартєстр о в а н а у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці :'Л  2 С М ^  р.


