
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________
___________________________«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС»,_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.1, оф.411______
місцезнаходження,

______________________________________ 41408878__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ Директор Шиян Олександр Анатолійович_________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
___________________ тел. (067) 594-48-88, e-mail: promenergoalians2017@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 виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________ на об’єктах замовника 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 договір не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на____________________

ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» страхування не проводиться тому що 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: 22 жовтня 2020 року_______

(дата проведення аудиту)
Я ,_____________________________ Шиян Олександр Анатолійович,___________________________

(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, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме:
Роботи верхолазні.________________________________________________________________________

(найменування виду робіт 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 -  12, 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,

______ Адреса розташування адміністративних приміщень підприємства: 50000, Дніпропетровська
обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 411 (договір оренди нежитлового 
приміщення від 21.07.2020 № 2020, укладений з ТОВ «Автолюкс»).___________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: Директор Шиян О.А., головний енергетик Громцев Е.В.пройшли навчання з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в I IIІ «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від 02.07.2019 № 414/4.11-19, від 10.07.2019
№ 434/4.11-19)._________________________________________________________________________
______ Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 17.09.2020 № 401/4.20-2020).______________________ _
______ Директор Шиян О. А., головний енергетик Громцев І.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00
1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в I IIІ «КРІОЛ» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19).________
______ Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Д а в и л а
охорони праці під час виконання робіт на висоті в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
17.09.2020 № 400/4.20-2020).________________________________________________________________
______ Директор Шиян О.А. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до та понад 1000 В), головний енергетик Громцев Е.В. (V група з
електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до та понад_____
1000 В) пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Д а в и л а  безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 02.07.2019 № 421/4.11-19). _______________________________________
Головний інженер Семенченко Р.В. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до та понад 1000 В ) пройшов навчання з_________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Д а в и л а  безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 17.09.2020 № 402/4.20-2020).______________________________________
______ Директор Шиян О. А., головний енергетик Громцев Е.В. пройшли навчання та перевірку
знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в I IIІ «КРІОЛ» 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 02.07. 2019
№ 417).___________________________________________________________________________________
______ Головний інженер Семенченко Р.В. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ГО «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (витяг з протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної
безпеки від 17.09. 2020 № 418)._________ ____________________________________________________
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов’язань.

Згідно з НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою на Підприємстві 
наказом № 61 від 07.10.2019 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких 
оформляється наряд-допуск, в тому числі роботи верхолазні, роботи в діючих електроустановках.
Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно до вимог______________
НПАОП 27.0-4.03-19.___________________________________________________________________

Наказом № 78 від 21.09.2020 головного енергетика Громцева Е.В. призначено особою,
відповідальною за:______________________________________________________________________
-організацію та безпечне виконання робіт, дотримання вимог нормативно-правових актів охорони 
праці та пожежної безпеки, отримання та видачу наряд-допуску на виконання робіт підвищеної
небезпеки;



- безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт у відповідності до вимог НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;___________________
- забезпечення пожежної безпеки при проведенні робіт у відповідності до вимог «Правил________
пожежної безпеки в Україні»;________________________________________________________________
- забезпечення електробезпеки при проведені робіт у відповідності до вимог НПАОП 40.1 -1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі»;________________________________
- безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії
струму високої частоти._____________________________________________________________________
На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними працівники, 
які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з питань
охорони праці.__________________________________________________________________________
Наказом № 80 від 18.11.2016 відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електроустановок директор залишив за собою._____________________________________________ ,

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

______ Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС». 
Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Семенченко Р.В. за сумісництвом
в вільний від основної роботи час (наказ № 81 від 21.09.2020).________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС».
функціонує Система управління охороною праці (СУОП), затверджена наказом № 25/8.від 
25.09.2018.
______ На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці та пожежної безпеки (наказ № 77 від
21.09.2020). Голова комісії:_______________________________________________________________
- директор ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» Шиян О. А.;_____________________________________

члени комісії:_____________________________________________________________________________
- головний інженер Семенченко Р.В.;______________________________________________________
- головний енергетик Громцев Е.В.__________________________________________________ ________

Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», глави 2 розділу IV «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» на підприємстві наказом № 76 від 21.09.2020 затверджений склад
комісії для перевірки знань з питань електробезпеки. Голова комісії -  директор Шиян О.А.______
______ Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони
праці в учбових закладах.__________________________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС»
розроблені та затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:____________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом № 25/8 від 25.09.2018;__________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом № 13/8 від 04.08.2017;_________________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом № 60 від 07.10.2019;________________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС»
№ 4 від 20.09.2018.________________________________________________________________________ _
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці 
в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» з перевірки знань з 
питань охорони праці._____________________________________________________________________



Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:______________
-  № 3-ОП Інструкція з охорони праці для верхолазів; _______________________________________
-  № ІО-ОП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;_________________________
-  та інші._________________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:_________________________________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;___________________ ________
-  Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями (висотні роботи).
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________ _
______ Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення._________________________________

Верхолаз Бейчук В.В. пройшов навчання за професією «Верхолаза» в ПРИВАТНОМУ 
ЗАКЛАДІ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (свідоцтво № 364-20-02 від
28.08.2020), пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті і перевірку знань в комісії ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол № 04В від
21.09.2020). пройшов навчання з Закону України «Про охорону праці, згідно програми 
спеціального навчання за професією та видами робіт, наданння першої долікарської допомоги 
постраждалим, електро та пожежної безпеки, інструкції з ОП при виконанні робіт на висоті, і 
перевірку знань в комісії ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол від 21.09.2020№ Р8/ОП) 
стажування та допущений до верхолазних робіт з 01.10.2020. _________________________________

Верхолаз Живжир А.Л. пройшов навчання: за професією «Верхолаза» в Приватному 
закладі «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (свідоцтво № 364-20-01 від 28.08.2020), 
з Закону України «Про охорону праці, згідно програми спеціального навчання за професією та 
видами робіт, надання першої долікарської допомоги постраждалим, електро та пожежної безпеки, 
інструкції з ОП при виконанні робіт на висоті, і перевірку знань в комісії 
ТОВ«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» (протокол від 21.09.2020№ 08ЮП), стажування та допущений до 
верхолазних робіт з 01.10.2020.

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246, на 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства проходять 
обов’язковий профілактичний медичний огляд в КУ «ЦПМСД № 4» згідно з укладеним 
договором (медичні карти: Бейчук В.В. Живжир А.Л.). У відповідності до вимог ст. 5 Закону 
України «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на виконанні робіт 
підвищеної небезпеки (верхолазні роботи), пройшли психофізіологічну експертизу в ЛІ! 
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (висновки психофізіологічної експертизи працівника про відповідність 
професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують
професійного добору: Бейчук В.В., Живжир А.Л.)__________________________________________
______ Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ 
«ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими
на об’єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів підряду._____________
______ На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві щорічно
затверджується план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік.

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

______ На. підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми,
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки 
технічного стану)._________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,



Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці та згідно з переліком професій та посад, зазначених штатним розкладом 
підприємства, затвердженим директором ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛКЯНС» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами: (костюм 
бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні з металевим носком (на 12 міс.), рукавиці комбіновані 
(до зносу), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), 
взимку додатково: куртка бавовняна на утепленій прокладці (на 36 міс.), штани бавовняні на
утепленій прокладці (на 36 міс.)_____________________________________________________________
______ При виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт працівники підприємства_____________
використовують пояси запобіжні лямкові типу 2ПЛ-К . зав. №№ 001. 002 дата виготовлення______

09.09.2020. країна-виробник-Україна, дата наступного випробування 09.03.2021 (протоколи від 
09.09.2020 №№32152994-29.11.18-767/1-20, 32152994-29.11.18-767/2-20) і стропи 1СТ2 зав. № 003,
004,005. 006 , дата виготовлення 09.09. 2020, країна-виробник -  Україна, дата наступного________
випробування 09.03.2021 (протоколи від 09.09.2020: №№32152994-29.11.18-767/1-20, 32152994- 
29.11.18-767/2-20. 32152994-29.11.18-767/3-20, 32152994-29.11.18-767/4-20. 32152994-29.11.18-767/ 
5-20. 32152994-29.11.18-767/6-20). Випробування виконані електротехнічною лабораторією ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 
10012:2005 від 29.12.2018 №08-0037/2018: дозвіл № 121.18.30. діє з 22.03.2018 до 22.03.2023. 
ТОВ«ЕНЕРЕОПРОМПОСТАЧ)._____________________________________________________________

Випробування поясів і строп_____ здійснюються у відповідності до вимог керівництва з
експлуатації. Результати випробування поясів і строп заносяться до Журналу перевірки та 
випробування монтажних і страхувальних поясів.___________________________________________

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими 
актами з охорони праці відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України Про охорону
Праці. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,_________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове 
положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00- 
6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, 
що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці,
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками: 
НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування наряд-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних
комбінатах та інші.________________________________________________________________________
______ Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.

вільному доступі.______________________
навчально-методичного забезпечення)

інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у і
нормативно-правової та матеріаль хнічної бази

/(Йідпис)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^^).

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.
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