
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СКН ГРУПП»_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________ 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 5 к. 201
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 33116606___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ Директор Донець Володимир Олександрович_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________ тел. +38 067 363 70 00; skn33116606@gmail.com_______________
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;

_________________________________ на території України_____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно з додатком 1_до «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести 
до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова КМУ № 1788 від 
16.08.2002 р.) ІIIІ «СКН ГРУПП» страхуванню не підлягає, тому що воно не є об’єктом
підвищеної небезпеки___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23.07.2020_______

(дата проведення аудиту)

Я, Донець Володимир Олександрович______________________________________________
(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 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; роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі 
(трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій; зварювальні роботи; монтаж, демонтаж, 
налагодження машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а 
саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання) (до 35 кВ включно); зведення, монтаж 
і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; газополум’яні роботи______

(найменування виду робіт
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підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання

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: 10, на яких існує ризик виникнення травм: 7______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ІIIІ «СКН ГРУПИ» орендує нежитлові приміщення відповідно до договору № 01/02/20 від
13.02.20 р. укладеного з АТ «ДШПРОМЕТРОБУД», які знаходяться за адресом: 49038, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 5 к. 201.______________________________

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

Інші відомості
Директор 1Ш «СКН ГРУПП» Донець В.О. пройшов навчання відповідно до вимог 

Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим від нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-81 
від 07.08.20 р.)._______________________________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 12-ОТ від 05.08.20 р.). Голова комісії -  директор 1Ш «СКН ГРУШІ» Донець В.О. та члени 
комісії: виконроб Тихонов С.В., керівник відділу кадрів Кравінська І.М. пройшли навчання у 
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області по Загальному курсу з охорони праці (витяги з 
протоколів № 20-81 від 07.08.20 р., № 20-15 від 07.02.20 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07.-01 «Правила технічної експлуатації 
електрозахисних засобів», «Законодавство про охорону праці», «Правила будови 
електроустановок», «Правила пожежної безпеки в Україні» (мають V гр. до і вище 1000 В, 
витяг з протоколу № 20-82 від 12.08.20 р.); НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (витяги з протоколів № 20-85 від
12.08.20 р., № 20-22 від 12.02.20 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу № 20-77 від 06.08.20 р.), НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 
20-78 від 06.08.2020 р.), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(витяги з протоколів № 20-84 від 11.08.20 р., № 20-19 від 11.02.20 р.), НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяги з 
протоколів № 20-20 від 10.02.20 р., № 20-83 від 12.08.20 р.), НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» ( витяги з протоколів 
№ 20-19/3 від 11.02.20 р., № 20-84/2 від 11.08.20 р.______________________________________

Наказом № 14-ОТ від 12.08.20 р. призначені відповідальні за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства, підприємства, безпечне виконання зварювальних робіт, 
безпеку при виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження устатковання напругою 
понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне 
електрообладнання) до 35 кВ включно з правом видачі наряд-допусків -  виконроб Тихонов 
С.В. (V гр., до і вище 1000 В), у разі його відсутності -  директор Донець В.О. (V гр., до і вище 
1000В), які пройшли навчання і перевірку знань по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07.-01 «Правила технічної експлуатації 
електрозахисних засобів», «Законодавство про охорону праці», «Правила будови 
електроустановок», «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 20-82 від
12.08.20 р.)._____________________________________________________________________________



Наказом № 15-ОТ від 12.08.2020 р. призначені відповідальні за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті понад 1,3 метри, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, колекторах, замкнутому просторі (трубопроводах), земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; 
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; газополум’яні 
роботи з правом видачі нарядів-допусків - виконроб Тихонов С.В., у разі його відсутності -  
директор Донець В.О., які пройшли навчання і перевірку знань по НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», 
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 при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяги з протоколів 
№ 20-85 від 12.08.20 р., № 20-22 від 12.02.20 р., № 20-77 від 06.08.20 р., № 20-78 від 06.08.20 
р., № 20-19/3 від 11.02.20 р., № 20-84/2 від 11.08.20 р., № 20-84 від 11.08.20 р., № 20-19 від
11.02.20 р., № 20-83 від 12.08.20 р., № 20-20 від 10.02.20 р.)._____________________________

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

Наказом по підприємству № 3-ОТ від 09.09.04 р. створена і діє служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на керівника відділу кадрів Кравінську І.М.

наявністю служби охорони праці,
На I IIІ «СКН ГРУШІ» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про службу 

охорони праці» (наказ № 9-ОТ від 27.07.20 р.), «Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 9-ОТ від 27.07.20 р.), «Положення про 
систему управління охороною праці» (наказ № 3-ОТ від 09.09.04 р.)._____________________

На I IIІ «СКН ГРУШІ» затверджені посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці 
підприємства розроблені згідно з НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» і Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.___________________

Працівники підприємства проходять інструктажі з питань охорони праці відповідно до 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці» про що робляться відповідні записи до Журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.____________________________________

На I IIІ «СКН ГРУПИ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці (наказ № 1Р-ОТ від 27.07.20 р.) в т.ч.: № 2 про заходи пожежної безпеки на 
підприємстві, № 4 при роботі з ручним не електрифікованим інструментом, № 5 з надання 
першої домедчної допомоги, № 9 при роботі з драбин та стрем’янок, № 10 при виконанні робіт 
на висоті, № 19 з охорони праці під час монтажу, демонтажу, налагодженні устатковання 
напругою понад 1000 В, № 24 при роботі з ручним електрифікованим інструментом, № 11 для 
газозварника (газорізальника), № 12 для електрозварника, № 13 для машиніста екскаватора 
одноковшевого, № 14 для монтажника сталевих і залізобетонних конструкції, № 15 для 
муляра, № 16 для землекопа, № 17 з виконання будівельних робіт, № 18 при виконанні робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (трубопроводах),
№ 20 для електромонтажника, № 21 для електромонтера.________________________________

Робітники підприємства, що задіяні в роботах підвищеної небезпеки, отримали 
професію і проходять навчання з охорони праці, перевірку знань: Малишко С.В. -  закінчив 
Дії «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і здобув професію 
монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду (посвідчення № 
024089 від 12.10.10 р.); Панкрат'єв А.В. -  закінчив Центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг і отримав професію муляра (посвідчення № 6488 від 
05.01.06 р.), Любвицький Є.С. -  закінчив вище професійне училище № 21 і здобув професію 
регулювальника радіоелектронної апаратури та приладів; контролера радіоелектронної 
апаратури та приладів (диплом МК № 29020941 від 30.06.06 р.), Марков С.Д. -  закінчив 
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей і здобув професію електромонтажника 
силових мереж та електроустаткування (диплом МК № 30980646 від 30.06.07 р.), Ісаєв Д.О. -



закінчив Херсонський обласний НКХ ЖКГ і здобув професію електрогазозварника
(посвідчення № 35/1 від 10.01.07 р.).____________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» - Любвицький Є.С. (протокол 
№ 63 від 21.01.20 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»), Ісаєв Д.О. і Марков С.Д. (протокол 
№ 1191 від 13.08.19 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - Любвицький Є.С. 
(протокол № 63 від 21.01.20 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»), Ісаєв Д.О. і Марков С.Д. 
(протокол № 1191 від 13.08.19 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», 
виробничі інструкції та інструкції з охорони праці в межах виконуваних робіт у 7 чол. в т.ч. 
Маркова С.Д. Любвицького Є.С., Ісаєва Д.О., Малишка С.В., Панкрат'єва А.В. (протокол № 1 - 
ОП від 12.08.2020 р. виданий комісією ПП «СКН ГРУПИ»); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», пожежна безпека, виробничі інструкції та 
інструкції з охорони праці в межах виконуваних робіт -  Маркова С.Д. (IV гр. до та понад 
1000В протокол № 1170 від 04.09.19 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); Любвицький Є.С. (IV 
гр. до та понад 1000В протокол № 992 від 09.08.19 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); Ісаєв 
Д.О. (IV гр. до та понад 1000В протокол № 1170 від 04.09.19 р. виданий ДП «ДНКК 
«Моноліт»); Малишко С.В., Панкрат'єв А.В. (II гр. до 1000В протокол № 1-Ел від 12.08.20 р.
виданий комісією ІIIІ «СКН ГРУПП»).__________________________________________________

На. підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів.____________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом № 16-ОТ від 12.08.20 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які

виконуються на підприємстві.____________________________________________________________
Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: драбини інв. №№ 11-13, 

2020 р.в., Україна; редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного обладнання 
кисневий типу БКО-50-4ДМ, 2018 р.в., Україна; різак газорізальний, 2018 р.в. Україна; 
редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного обладнання пропановий типу БПО-5- 
4ДМ, 2018 р.в., Україна; апарат зварювальний інверторного типу, травня 2020 р.в., Україна; 
кутова шліфмашинка, б/н, 2019 р.в., Німеччина -  2 од.; дриль, б/н, 2018 р.в., Китай -  3 од.; 
перфоратор, б/н, 2018 р.в., Німеччина; набір слюсарних інструментів 2019 р.в. -  3 од., Україна; 
набір монтажних інструментів 2019 р.в. -  3 од., Україна; покажчики напруги інв. №№ 27-29, 
2020 р.в., Україна; електрозахисні засоби з ізолюючими ручками (викрутки, пасатижі, 
бокорізи) -  4 од., 2020 р.в., Україна; мультиметр зав. № 573, 2018 р.в., Україна; пояси 
страхувальні інв. №№ 41-43, травень 2020 р.в. -  6 од.; мотузки страхувальні інв. №№ 44-46, 
травень 2020 р.в. -  6 од.; захисні каски, 2019 р.в., Україна -  10 од., набір молотків, 2015 р.в., 
Україна; долото, 2015 р.в., Україна -  2 од.; клин з кувалдою, 2017 р.в., Україна -  2 од.; кирка, 
2017 р.в., Україна -  4 од.; лом, 2017 р.в., Україна -  4 од.; кельма, 2017 р.в., Україна -  2 од., 
лопати 2020 р.в., Украъна -  10 од., екскаватор моделі JCB JS 330, 2006 р.в., Велика Британія 
(договір оренди транспортного засобу з послугою екіпажу в наявності), кран стріловий (дозвіл 
№ 0327.19.12, термін дії до 26.03.2024 р., договір оренди крану з послугою екіпажу в
наявності) тощо.______________________________________________________________________

У ІIIІ «СКН ГРУ ІII І» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах 
і розпорядженнях; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, журнал обліку та 
зберігання засобів захисту, журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з 
підвищеною небезпекою, журнал приймання та огляду риштувань та помостів тощо.________

експлуатаційної документації,



На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального
захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів 
(наказ № 13-ОТ від 12.08.20 р.). Засоби індивідуального захисту використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані.__________________________________

Працівники ПП «СКН ГРУПП» забезпечуються спецодягом та засобами 
індивідуального захисту за професіями і виконуваними роботами в повному обсязі відповідно 
до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».______________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони 

праці (наказ № № 16-ОТ від 12.08.20 р.), які поширюються на роботи підвищеної небезпеки 
вкл. Закон України «Про охорону праці»: Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний 
регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; 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 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 охорони праці, що діють на 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки 
і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила 
улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні».________ ____________________________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

У ПП «СКН ГРУПП» обладнано куток Охорони праці, який забезпечений посібниками, 
підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою
літературою, учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо.______________________

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

_______В.О. Донець_______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці. 20 р. № * £ 0 . /-< ?
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