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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Регіон Енергозбут»____________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
53300, Дніпропетровська область, м. Покров. вул.Тикви, 10 Код згідно з СДРПОУ 31881351.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Самофал Світлана Гайнитдинівна; телефон: (05667) 44987; ел.пошта: region.energosbyt@gmail.com 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Страхова компанія «ЦБ!»___________.

(найменування страхової компанії,
діє до 09.10.2021 р договір страхування № 20.731150.1516-002 від 10.01.2020 р___________________.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Самофал Світлана Гайнитдинівна_____________________________________________________ .
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_______________________________________________.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин,

механізмів, устатковання підвищ еної 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 -12; у тому числі 7 робочих місць, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм_____________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Кількість будівель і споруд -3 одиниці, одна виробнича дільниця і також приміщення, які
надаються Замовниками, згідно з договорами підряду___________________________________________ .
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Самофал Світлана Гайнитдинівна - Директор ТОВ «Регіон Енергозбут» пройшла 
навчання в ТОВ «Консалтінговий центр «Практика» загальний курс «Охорона праці» та перевірку 
знань в комісії, що створена на підставі Наказу Управління Держпраці в Житомирській області
(витяг з протоколу № 38-08-18 від 23 серпня 2018 р);____________________________________________ .
Літун Павло Павлович -  Перший заступник Директора ТОВ «Регіон Енергозбут» - пройшов 
навчання в ДП «ГНМЦ «Держпраці» загальний курс «Охорона праці» та перевірку знань в комісії, 
що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області (витяг 
з протоколу № 86-18 від 16.03.2018 рЛ; пройшов навчання в ДП «ГНМЦ «Держпраці» НГІАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в комісії, що 
створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області (витяг з 
протоколу № 71-19 від 01.03.2019 р.); пройшов навчання в ДП «ГНМЦ «Держпраці» НАПБ А.01.001- 
2014 та перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровської області (витяг з протоколу № 71/в від 17.12.2018 р.); пройшов навчання в ДГІ 
«ГНМЦ «Держпраці» НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та перевірку знань 
в комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської 
області (витяг з протоколу № 261-18 від 14.06.2018 р.); пройшов навчання в ДП «ГНМЦ 
«Держпраці» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» та перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровської області (витяг з протоколу № 71-19 від 01.03.2019 рЛ; пройшов 
навчання в TOB «LITOP» м. Кривий ріг «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та перевірку знань в 
комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської 
області (витяг з протоколу № 263 від 21.09.2018 рЛ, має п’яту групу з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках до та понад 1000 В, призначений відповідальним за технічний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства ТОВ «Регіон Енергозбут»:_______________________.
Чіпков Олександр Миколайович -заступник директора з виробництва ТОВ «Регіон Енергозбут» - 
пройшов навчання в ТОВ «Консалтінговий центр «Практика» загальний курс «Охорона праці» та 
перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу Управління Держпраці в Житомирській 
області (витяг з протоколу № 38-08-18 від 23 серпня 2018 р); пройшов навчання в ТОВ 
«Консалтінговий центр «Практика» Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та перевірку знань в комісії, що 
створена на підставі Наказу Управління Держпраці в Житомирській області (витяг з протоколу № 
37EJ1-08-18 від 23 серпня 2018 р), має п’яту групу з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках до та понад 1000 В; пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий ріг НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в комісії, 
що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області 
(витяг з протоколу № 186 від 15.06.2018 рЛ; пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий ріг 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та 
перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровської області (витяг з протоколу № 186 від 15.06.2018 рЛ:

Потапов Олександр Борисович -  інженер з охорони праці ТОВ «Регіон Енергозбут»- пройшов 
навчання в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий ріг Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та перевірку знань в комісії, що 
створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області (витяг з 
протоколу № 212 від 17 червня 2019 р) має п’яту групу з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках до та понад 1000 В; пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий ріг НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в комісії, 
що створена на підставі Наказу Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області (витяг



з протоколу № 192 від 23.липня 2019 рЛ; пройшов навчання в ДГІ «ГНМЦ «Держпраці» НАПБ 
А.01.001-2014 та перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровської області (витяг з протоколу № 71 /в від 17.12.2018 рЛ; пройшов 
навчання в ТОВ «ЦТОР» м.Кривий ріг НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» та перевірку знань в комісії, що створена на підставі Наказу 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровської області (витяг з протоколу № 192 від 23.липня
2019 рЛ; пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий ріг загальний курс «Охорона праці» та 
перевірку знань (Протокол № 365 від 15 жовтня 2018 р.)
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті в тому числі за облік, організацію своєчасного 
огляду, випробувань та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу обліку та 
зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допуска на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою призначено заступника директора з виробництва ТОВ «Регіон Енергозбут» Чіпкова 
Олександра Миколайовича (Наказ №>3-ОП від 02.03.19рЛ.___________________________________,

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

В ТОВ «Регіон Енергозбут» створено службу охорони праці (Наказ № 22/01-200П від «22» січня
2020 р. Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці ТОВ
«Регіон Енергозбут» ГІотапова Олександра Борисовича (Наказ № 29-О Г від 28.10.2018 р.)_______ .
На підприємстві Наказом № 23/1 ОП від 22 січня 2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці:_________ .
Голова комісії -  Перший заступник директора ТОВ «Регіон Енергозбут» Літун Павло Павлович . 
Члени комісії - Заступник директора з виробництва ТОВ «Регіон Енергозбут» Чіпков Олександр 
Миколайович; інженер з охорони праці ТОВ «Регіон Енергозбут» Потапов Олександр Борисович . 

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 22/01-200П від «22» 
січня 2020 р)_____________ .
- Положення про комісію з питань охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 22/01- 

200П від «22» січня 2020 р.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці 
(Наказ про перегляд та затвердження № 22/01-200П від «22» січня 2020 рЛ;________________
- Положення про систему управління охороною праці (Наказ про перегляд та затвердження № 22/01- 
200ГІ від «22» січня 2020 рЛ:_____________________________________________________
- Положення про застосування нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (Наказ № 
22/01-20РП від «22» січня 2020 рЛ:_____________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ № 24-ОП від 22.10.2018 рЛ;
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ № 24-ОГІ від 22.10.2018 рЛ;
- Наказ № 23/2 від 23 січня 2020 року про перегляд складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці.
Перелік інструкцій з охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 22/01-1-20РП від «22» 
січня 2020 р). в тому ч и с л і : ___________________________________
- Інструкція з охорони праці № 1 для електрослюсаря чергового та з ремонту обладнання;_______
- Інструкція з охорони праці № 3 для електромонтажника-налагоджувальника;_________________
- Інструкція з охорони праці № 11 при роботі з ручним інструментом;______________________ '
- Інструкція з охорони праці № 12 при роботі з ручним електроінструментом______________________
- Інструкція з охорони праці № 13 для працівників ТОВ «Регіон Енергозбут» про надання домедичної 
допомоги постраждалим при нещасних випадках:_______________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 14 для працівника, який виконує роботи з робочої платформи 
підйомника:________ ___________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 15 про заходи безпеки під час виконання робіт із застосуванням 
д р а б и н ____________________________________________________________
Інструкція з охорони праці № 17 про заходи безпеки під час виконання робіт із застосуванням______
підмостків, підйомних і підвісних риштувань, люлек ____________________
- Інструкція з охорони праці № 21 під час виконанні робіт на висоті;_____________________
- Інструкція з охорони праці № 22 при виконані робіт на висоті з використанням спеціальних_______
страхувальних засобів: __________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 23 при виконанні робіт підвищеної небезпеки



- Інструкція з охорони праці № 24 при роботі з слюсарним інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 27 для монтажника з монтажу металевих та залізобетонних 
конструкцій.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______________________
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;__________________
- журнал видачі інструкцій з охорони праці;____________________ ___________________________
- Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених робіт;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;__________________________________________________
______ Працівники підприємства ТОВ «Регіон Енергозбут», 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 підприємстві розроблені та впроваджуються «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»
Навчання та інструктажі з питань охорони праці робітникам ТОВ «Регіон Енергозбут» проводяться 
у відповідності до вимог Положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань.
охорони праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами._____________________
При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників про 
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх 
можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться 
інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що деклараються підприємство ТОВ «Регіон 
Енергозбут» має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального захисту та коллективного 
захисту: комплект слюсарних інструментів, машинка шліфувальна орбітальна Зеніт ЗШО-400, дриль 
ВІаск&Рескег (МТ350К), шуруповерт. вишки-тури на домкратах з колесами . драбини 3-х секційні 
розкладні (акт випробувань від 18.12.2019р.). на які є в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), страхувальні, опорні та допоміжні канати, стрічки 
сигнальні, каски захисні, страху вальні системи, захисні костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 
(акт випробування від 17.12.2019р).. 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 № 25/1 від 27.01.2020р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого
устаткування._____ що_____ використовується_____ пщ_____ час_____ виконання_____ робіт_____ на
висоті._____________________________________________ ___________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоровя при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. працівники 
підприємства забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, а саме 
костюми, черевики, рукавиці, каски захисні, жилети сигнальні, захисні окуляри, підшоломники, які 
були придбані в грудні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу.спецвзуття і
інших засобів індивідуального захисту._______________________________________________

засобів індивідуального захисту,

В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують виконання
робіт, на паперових та електронних носіях:________________________________________ _________
Закон України «Про охорону праці».__________________________________________ _______
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»._________________________________ ____________________________________



НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
Постанова КМУ України № 1107від 26 жовтня 2011 року "Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкції! з охорони праці»
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
НПАОП 0.00-2.01-05. «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві».________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці______
працівників».______________________________________ .___________________________ __________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».____________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».__________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».та ін.____________
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони 
праці.

При виконані робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: комплект слюсарних 
інструментів, машинка шліфувальна орбітальна Зеніт ЗШО-400, дриль ВІаск&Рескег (МТ350К), 
драбини 3-х секційні розкладні, вишки-тури на домкратах з колесами, шуруповерт та інше.

На підприємстві розроблені та затвердженні 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 посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали / а  прізвище)

I/-

Декларацій  зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці л ?  2 0 ^ $ .  № / 2 .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".


