
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕС»
для юридичної особи: найменування юридичної особи

51800, Дніпропетровська область._____ Петриківський район. с.Єлизаветівка
вул. Садова. буд.19а___________________________________________ _

місцезнаходження
Код ЄДРПОУ 43456478, Директор: Масльоха Михайло Іванович___________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, і’мя та по батькові керівника, номер телефону
моб.тел.098-637-27-29, pishik.olqa@upes.qmail.com.ua________________________

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, і’мя 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;

________________ згідно договорів підряда на території 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: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ____________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер и дата його видачі)
«САЛАМАНДРА», безстроковий, договір № МС 01/02-268 від 01.12.2019  

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Масльоха Михайло Іванович____________________________________________
(прізвище, і’мя та по батькові керівника юридичної особи або физичної 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 верхолазні_________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах.______
колекторах, замкнутому п р о с т о р і (є м н о с т я х , боксах, топках, трубопроводах):____
- земляні роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на глибині понад 2  метри або в зоні_________
розташування підземних комунікацій_____________________________________
-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-
бутан. кисень)_____________________________________________________
-зварювальні роботи___________________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються і / або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
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Кількість робочих місць - 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення________________________________________________________________ травм-
5_______________________________________
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 

(приміщень),
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ, 
структурних підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля, 1-виробнича дільниця,
розташовані за адресою: Петриківський район, с.Єлізаветівка, вул____________
Індустріальна, буд.9Б, приватна власність__________________________________

виробничих об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів):

Інші відомості Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба 
Володимир Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, 
заступник директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровський області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу №1504 від 12.12.2019):
_____Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» та з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та 
отримали 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки (витяг з протоколу №1117 від 
05.10.2018):
_____Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу №199 від 18.07.2019):
______Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу №124 від 18.06.2018):
______ Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу №124 від 18.06.2018):
_______Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області
Згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» (витяг з протоколу №179 від31.08.2018) ї
_______Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у
Дніпропетровській області_______________згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення» ( ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг з 
протоколу №927 від 21.10.2019):



_______ Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» ( витяг з протоколу 
№284 від 07.03.2018):
______ Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» (витяг з протоколу №046 від 14.02.2018)
_____ Директор Масльоха Михайло Іванович, головний інженер Дзюба Володимир
Вікторович, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна пройшли навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 166 від 17.08.2018).

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про 
призначення відповідальних осіб:
_____ Наказом №5 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за збереження в технічно-
справному стані інструменту призначено головного інженера Дзюбу В.В.
______ Наказом №7 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за безпечне виконання
робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Дзюбу 
В.В.
______ Наказом №8 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за електрогосподарство
підприємства призначено заступника директора з ремонтів Слюсаря М.І.
______ Наказом №9 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за справний стан.
зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони 
із стисненими і зрідженими газами) призначено головного інженера Дзюбу В.В.
______ Наказом №10 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за вантажопідіймальні
механізми призначено головного інженера Дзюбу В.В.
______ Наказом №11 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за безпечну
експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт 
призначено головного інженера Дзюбу В.В.
______ Наказом №12 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за безпечне виконання
земляних робіт призначено головного інженера Дзюбу В.В.
______ Наказом №13 ОП від 24.01.2020 відповідальною особою за безпечне виконання
газонебезпечних робіт призначено головного інженера Дзюбу В.В.____________________

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

Наказом №02/1 ОП від 24.01.2020 реорганізована служба охорони праці та 
призначена особа, відповідальна за охорону праці -  заступник директора з охорони праці
Піщик Ольга Анатоліївна_______________ __________________________________________

наявністю служби охорони праці,

_____ На виконання вимог Закону України №Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» наказом №3 ОП від 24.01.2020p на підприємстві ТОВ «УПЕС» створена комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -  заступник 
директора з охорони праці Піщик O.A.: члени комісії заступник директора з ремонтів 
Слюсар М.І., головний інженер Дзюба В.В.
______ На підприємстві переглянуті та введені в дію:
- Положення про службу охорони праці ( наказ №1 ОП від 24.01.2020р)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці ( наказ №2 ОП від 24.01.2020р)



- Положення про систему управління о хо ро но ю  праці СУОП (наказ №4 ОП від 24.01.2020р)
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4 ОП від 24.01.2020р)
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праиі ( наказ №4 ОП від 24.01.2020р)
-  Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ №4 ОП від 24.01.2020р)
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві (наказ №4 ОП від 
24.01.2020р)
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «УПЕС» спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту (наказ № 14 ОП від 27.01.2020р)
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №15 ОП від 
27.01.2020Р)
-Наказ №16 ОП від 27.01.2020р про проходження обов’язкового медичного огляду при 
прийомі на роботу та періодично.
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
( за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання. 
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків
- Журнал протоколів перевірки знань
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інши.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства, створеною наказом директора ТОВ «УПЕС» №3 ОП від 24.01.2020р та 
мають відповідні посвідчення, а саме:
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Бутенко Сергій 
Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 р (посвідчення № 01393 від 01.09.2017р 
витяг з протоколу №164 від 01.09.2017р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Воронцов Олександр 
Львович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4 р (посвідчення № 04431 від 12.08.2014р витяг з 
протоколу №160 від 12.08.2014р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Грошев Едуард Вікторович 
пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 5 р (посвідчення №0695 від 28.04.2016р витяг з протоколу 
№185 від 28.04.2016Р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Симоненко Сергій 
Вікторович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 р (посвідчення № 0803 від 02.06.2017Р 
витяг з протоколу №96 від 02.06.2017р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Федоров Валерій 
Анатолійович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4р (посвідчення №0672 від 10.04.2018 витяг з 
протоколу №084 від 10.04.2018р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Самойлов Олександр 
Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4р (посвідчення №939 від 17.01.2011р витяг з 
протоколу №7 від 17.01.2011р
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Прошутинський Микола 
Валерійович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію монтажник 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4р (посвідчення №6173 від 07.07.2014р витяг з
протоколу №492 від 07.07.2014р



Зуєнко Ігор Іванович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію верхолаз 
6р (посвідчення №0811 від 06.06.2017р витяг з протоколу №97 від 06.06.2017р)
Саламов Руслан Ахмедович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
верхолаз 6р (посвідчення №0810 від 06.06.2017Р витяг з протоколу №97 від 06.06.2017р)

Перекопський Михайло Олексійович пройшов навчання в професійно-техничном училище 
№25 м. Дніпродзержинська та отримав професію електрогазозварник (диплом ГГ
№003596)______________________________________________________________________
Підченко Евген Евгенович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
електрогазозварник 5 р (посвідчення № 0566 від 28.03.2018р витяг з протоколу №071 від
28.03.2018Р)_______________________________________________________________________
Пальніков Роман Олексійович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
електрогазозварник 5 р (посвідчення №0581 від 07.04.2016р витяг з протоколу №70 від
07.04.2016Р_________________________________________________________________
Грошев Микола Михайлович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
електрогазозварник 5 р (посвідчення № 02068 від 22.04.2015р витяг з протоколу №074 від
22.04.2015Р________________________________________________________________________
Кабак Микола Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
електрогазозварник 5р (посвідчення № від 28.03.2018 витяг з протоколу №071 від
28.03.2018Р________________________________________________________________________
Красиленко Сергій Леонідович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію електрогазозварник 4р (посвідчення №13081 від 05.11.2018 витяг з протоколу
№1264 від 05.11.201 8р____________________________________________________________
Василенко Максим Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію електрогазозварник 4р (посвідчення №01545 від 03.09.2018 витяг з протоколу
№192 від 03.09.2018р____________________ ________________________________________
Самойленко Олександр Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію електрогазозварник 4р (посвідчення №939 від 17.01.2011р витяг з протоколу №7 
від 17.01.2011р__________________________________________________________________

Бузько Олександр Іванович пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» та отримав професію машиніст екскаватора (посвідчення № 
108146 від 12.02.2019р витяг з протоколу №135 від 12.02.2019р

Пархонюк Валодимир Васильович пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та отримав 
професію слюсаря-ремонтника 5р (посвідчення №2079 від 18.07.2019р витяг з протоколу
№177 від 18.07.2019Р_______________________________________________________________
Кізь Ігор Миколайович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав професію 
слюсаря-ремонтника 5р (посвідчення №01407 від 10.08.2018р витяг з протоколу №174 від
10.08.2018Р________________________________________________________________________
Башкардін Віктор Арсентійович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію слюсаря-ремонтника 5р (посвідчення №06468 від 15.09.2017р витяг з протоколу
№181 від 15.09.2017Р_______________________________________________________________
Смоліенко Олександр Олександрович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію слюсаря-ремонтника 5р (посвідчення №0671 від 10.04.2018р витяг з протоколу 
№034 від 10.04.2018р_______________________________________________________'

_____ На підприємстві ТОВ «УПЕС» наказом №17 ОП від 27.01.2020Р затверджені та
Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є 
стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по Формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».

_____ На підприємстві ТОВ «УПЕС» ведеться внутрішня документація по дотриманню
вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Інструкція №1 з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій
- Інструкція №2 з ОП для слюсаря-ремонтника



Інструкція №3 з ОП при роботі з електроінструментом
- Інструкція №4 з ОП для електрогазозварника
- Інструкція №5 з ОП при роботі з ручним інструментом і пристроями
- Інструкція №6 з ОП для газорізальника
- Інструкція №7 з ОП при експлуатації та зберіганню балонів
- Інструкція №8 з ОП при виконанні робіт на висоті
- Інструкція №9 з ОП при виконанні газонебезпечних робіт
- Інструкція №10 з ОП по наданню першої невідкладної допомоги постраждалим
- Інструкція №11 з ОП при виконанні робіт в замкнутому просторі
- Інструкція №12 з ОП при виконанні земляних робіт
- Інструкція №13 з ОП для машиніста екскаватора

Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 
тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти 
та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав.№ 164252, 164250 - акт 
випробувань від 12.02.2020., 1ПБ зав.№ 291155, 2019 р.в., є паспорта на усі пояса 
запобіжні лямкові зі стропами із капронової стрічки. На запобіжних поясах маються
бирки______ з інвентарними номерами та______строком наступного проведення
іспиту._________________________________________________________________________

Запобіжним поясам проведені іспиті статичним навантаженням 400 кгс 12.02.20р._______
Результати іспитів записані в «Журналі обліку та огляду такелажних засобів, механізмів 
та пристроїв», на зварювальний трансформатор ТДМ-301 зав.№7012 29.08.2016р.в., 
комплект верхолаза ( спусковий пристрій гід реїгі, підіймальний пристрій (кроль, жумар, 
обв’язка, карабіни, капронові мотузки), углову шліфувальну машина, дріль, шуруповерт, 
пересувну сбірно-розбірну вишку «Атлант» з робочою площадкою 1,2x2 м висотою до 19м. 
Є в наявності технічний паспорт, інструкція по застосуванню, ТУ В.2.27-19.3-2684123- 
008:2018. Сертифікат ЦА22/164/0033616-18. Дата виготовлення вишки №1 -  24.05.2018р. 
заводський номер № ЧМ226584211236.
На електрозварювальні апарати є технічні паспорти, інструкції по застосуванню. 1 раз на
рік вони проходять повірку в електротехнічної лабораторії «Купина», протоколі -  в_______
наявності_______________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
_______ При виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,___________
бункерах,_________камерах колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах,
топках, трубопроводах) для визначення токсичних та горючих газів_______________
застосовуються______ переносні газоаналізатори ВХ-616, які проходять___________
повірку______в стандартметрології м Кам’янське, а також використовуються______
протигази шлангові ГІІ1І-1, зав. № 100, дата виготовлення 23.01.2018р., Україна______

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «Дніпропромсінтез» та 
за необхідностю ним і ремонтуються ( договір поставки №256 та договір підряду №Р256, 
укладені 20.01.2020р

______ Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення при порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» в саме: костюми бавовняні та брезентові с вогнезахисним 
просоченням, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, 
окуляри захисні, респіратори підзахисні, куртки утеплені, штани утеплені та інше.
______ Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються
у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробника.____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «Стройсервіс-Днепр» забезпечені нормативно-правовими актами з 
охорони праці та навчально-методичною базою:_____________________________________

-Закон України «З охорони праці»



- Положення про розслідування нещасних випадків____________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою____________________________________________
-Типове положення про службу охорони праці________________________________________
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці ___________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_______
-Кодекс Законів про працю________________________________________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р №725 і 
від 26 жовтня 2011 р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
- НПАОПО.ОО-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
- 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

На підприємстві в наявності Закон України «про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 45.2- 
7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ШБН А.3.2- 
2-2009 ССБП ). НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та інші.
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «УПЕС» мається в наявності наступне обладнання:
- апарат контактного зварювання ТДМ-301 зав. №7012, дата виготовлення 

29.08.2016р. Україна
- пересувна сбірно-розбірна вишка «Атлант ТУ В.2.27-19.3-2684123-008:2018, дата 

виготовлення вишки 24.05.2018P зав.№ ЧМ226584211236
- дробини приставні дата виготовлення 23.03.2019р
- -перфоратори, відбійні молотки
- пояси запобіжні виготовлення Україна інв.№21.22 акт випробування від 12.02.2020р
- газоаналізатор ВХ-616. інв.№ 24 .2018р, Україна
- протигази ПШ
- комплект верхолаза (спусковий пристрій req petzi, підіймальний пристрій (кроль, 

жумар. обв’язка, карабіни
- сигнальний трос
- страхувальні мотузки
- слюсарний інструмент
- набір будівельного інструменту
- екскаватор гусеничний CATERPILLAR 345BL. рік випуску 1999, державний номер 

33863 АА. виробник Німеччіна



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праиі. 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)
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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


