
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНКОБУД ПЛЮС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ 49000, м.Дніпро, вул.Європейська, будинок 30, код ЄДРПОУ 43004108,____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

________________ директор Руденко Сергій Анатолійович, (095) 758 94 60 _______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

____________________________ епкоЬиё.р1т@атаП. с о т ___________________________________
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 всієї України, згідно з договорами підряду________

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_______________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 08.10.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,_________________________ Руденко Сергій 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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні; зварювальні роботи; 
роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; зведення,
монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин____________________________

(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 10, у тому числі 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



адміністративно-побутова будівля знаходиться за адресою м.Дніпро, вул.Європейська,
будинок №30, виробничі дільниці, згідно договорів підряду__________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

________________________структурні підрозділи -1 (виробничий)_______________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Руденко Сергій Анатолійович, пройшов навчання у ТОВ «Обласний навчальний центр 
«Регіон-Буд», з «Загального курсу з охорони праці» та перевірку знань в комісії, що створена на 
підставі наказу від 07.11.2019 №2008 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від

25.09.2020 №254).
Пройшов навчання з питань електробезпеки у ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон -Буд», та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці Запорізької області НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електро-
захисних засобів, НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок_______
споживачів», «Правила улаштування електроустановок» (Протокол від 01.09.2020 № 1/ПБЕ, І Угр. 
до і вище 1000В).

Пройшов навчання за програмою «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» -_________
НПАОП 45.2-7.02-12; « Система стандартів безпеки праці, охорони праці і промислової безпеки у 
будівництві» -  ДБН А.3.2.-2-2009 у ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон-Буд», та перевірку 
знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 16.09.2020 № 245).

Пройшов навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті -  НПАОП________
0.00-1.15-07 і перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від
11.09.2020 №240).
Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 
0.00-1.71-13 і перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від _
18.09.2020 №249).
Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює пі д тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу від 22.09.2020 №251).
Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» -  НПАОП 0.00-1.80-18 та перевірку знань
комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 17.09.2020 №247)._________

Пройшов навчання та перевірку знань «Правил пожежної безпеки в Україні» -  НАПБ А.01.001-2014 
в обсязі Програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки у ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (Протокол від 29.09.2020 № 38)._______________________________________
Інженер з охорони праці Горбицька Ольга Валеріївна, пройшла навчання у ТОВ «Обласний 
навчальний центр «Регіон-Буд» з «Загального_ курсу з охорони праці» та перевірку знань в комісії, 
що створена на підставі наказу від 07.11.2019 №2008_ ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу від 25.09.2020 №254).
Пройшла навчання з питань електробезпеки у ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон -Буд», та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці Запорізької області НПАОП 40.1-1.21-98- «Правила техніч
ної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01- «Правила експлуатації______
електрозахисних засобів», НПАОП 40.1-1.01-97 -  «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила улаштування електроустановок».(Протокол від 01.09.2020 № 1/ПБЕ, ІУгр. До 
і вище 1000 В).

Пройшла навчання за програмою «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» - НПАОП



45.2-7.02-12; «Система стандартів безпеки праці, охорони праці і промислової безпеки у будівництві»
-  ДБН А.3.2.-2-2009 у ТОВ «Обласний навчальний центр «:Регіон-Буд». та перевірку знань комісією
ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 16.09.2020 № 245)._____________________

Пройшла навчання з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» -  НПАОП______
0.00-1.15-07 і навчання з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13 у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у________
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 04.07.2019 №134).
Пройшла навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання. що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.81-18 у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у_______
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 08.07.2019 №136).
Виконроб Гладченко Сергій Вікторович пройшов навчання з «Загального курсу з охорони праці» 
та перевірку знань в комісії. що створена на підставі наказу від 07.11.2019 №2008 ГУ Держпраці 
у Запорізькій області (витяг з протоколу від 25.09.2020 №254).

Пройшов навчання за програмою «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» - НПАОП
45.2-7.02-12; «Система стандартів безпеки праці. охорони праці і промислової безпеки у будівництві»
-  ДБН А.3.2.-2-2009 у ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон-Буд». та перевірку знань комісією 
ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 16.09.2020 № 245).

Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» -  НПАОП 
0.00-1.15-07. і перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу 
від 11.09.2020 №240) та навчання з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 і перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області 
(витяг з протоколу від 18.09.2020 №249).

Пройшов навчання з питань електробезпеки у ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон -Буд». 
та перевірку знань комісією ГУ Держпраці Запорізької області НПАОП 40.1-1.21-98- «Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.07-01- «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.01-97- «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила улаштування електроустановок».(Протокол 
від 01.09.2020 № 1/ПБЕ. ІУгр. до і вище 1000 В)

Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання. що працює пі д 
тиском» -  НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області 
(витяг з протоколу від 22.09.2020 №251 ).
Пройшов навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів. підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» -  НПАОП 0.00-1.80-18 та перевірку 
знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 19.09.2020 № 247) 
Пройшов навчання та перевірку знань «Правил пожежної безпеки в Україні» -  НАПБ_ 
А.01.001-2014 у обсязі Програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки у ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (Протокол від 29.09.2020 № 38).______________
Відповідальною особою за безпечне проведення робіт з підвищеної небезпеки призначено 
виконроба Гладченка С.В. згідно з наказами директора:

- під час виконання будівельно-монтажних робіт наказом від 01.10.2020 № 13/ОП;
- під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт наказом від 01.10.2020 № 12/ОП;
- під час виконання зварювальних робіт наказом від 01.10.2020 № 14/ОП;_______________
- за безпечну експлуатацію посудин. що працюють під тиском понад 0.005 МПа наказом від
01.10.2020 № 15/ОП;
- під час виконання робіт з робочої платформи підйомника наказом від 01.10.2020 № 16/ОП ; 
Наказом директора від 30.09.2020 №6/ОП на підприємстві створено_комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії - директор Руденко Сергій Анатолійович. та члени комісії : 
інженер з охорони праці Горбицька Ольга Валеріївна і виконроб Гладченко Сергій Вікторович._ 
Наказом директора від 30.09.2020 № 7/ОП створено комісію щодо перевірки знань з



питань електробезпеки під головуванням директора Руденка Сергія Анатолійовича -  гр. до
1000 В, члени комісії: інженер з охорони праці Горбицька Ольга Валеріївна - гр. до 1000В , 
виконроб Гладченко Сергій Вікторович - гр. до 1000 В.
Працівники виробництва мають кваліфікаційні посвідчення: маляра 4 р .-  Дудка В.М._______________
(кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «УК СПЕКТР» 07.09.2017 № 01251 , протокол №201); маляра 
4 р. -  Подорожко А.А.(кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «УК СПЕКТР» 07.09.2017 № 01447, 

протокол № 170); маляра 4 р. -  Дмітрієв Д.А.(кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «УК СПЕКТР» 
17.07.2018 № 01257, протокол № 165); маляра 4 р.- Приходько О.І. (кваліфікаційне посвідчення 
видане ТОВ «УК СПЕКТР» 17.07.2018 № 01257, протокол № 155), верхолаза 6 р. - Лупандін О.А. 
(кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «УК СПЕКТР» 07.09.2018 № 01611, протокол № 201), 
верхолаза 6 р. - Прудніков О.В., (кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «УК СПЕКТР» 26.04.2019 
№ 0628, протокол № 201); та диплом електро зварника 3 р. -  Бурлай В.І., за №023344, виданий 
державною кваліфікаційною комісією Слилянського професійно-технічного училища 24.06.1994 р.
Працівники пройшли навчання та перевірку знань за програмами спеціального навчання________
працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою «Охорона праці і промислова_____
безпека у будівництві»- НПАОП 45.2-7.02-12. «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» - ДБН А.3.2-2-2009 у ТОВ ОНЦ «РЕГІОН БУД» (витяг з 
протоколу від 16.09.2020 №246 ); «Правила охорони праці під час експлуатації ладнання, що 
працює під тиском» - НПАОП 0.00-1.81-18 у ТОВ ОНЦ «РЕГІОН БУД» (витяг з протоколу від
22.09.2020 №252 ) ; з безпечного виконання верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на_____
висоті» - НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ ОНЦ «РЕГІОН БУД» (витяг з протоколу від 11.09.2020 
№241 ) ; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв та відповідного обладнання» - НПАОП 0.00-1.80-18 у ТОВ ОНЦ «РЕГІОН БУД»______
(протокол від 17.09.2020 №248 ); за «Правилами охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями » - НПАОП 0.00-1.71-13 у ТОВ ОНТТ «РЕГІОН БУД» (витяг з протоколу від_________
18.09.2020 №250) та з питань електробезпеки в комісії підприємства (протокол від 05.10.2020 
№1/Е)

Відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», що 
затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246, на. підприємстві організовано 
проведення медоглядів з КП «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради».

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

Наказом по підприємству від 28.09.2020 №1/ОП створена служба з охорони праці. Виконання 
функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Г орбицьку Ольгу

Валеріївну____________________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з питань охорони праці проводяться 
на. підприємстві згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Положення про порядок проведення навчання _ 

і перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «ЕНКОБУД ПЛЮС», з реєстрацією у наступних_ 
журналах:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
На, підприємстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» розроблений та затверджений « Перелік інструкцій з охорони праці».
Розроблені інструкції з охорони праці, за професіями та видами робіт, у тому числі і інструкція з 
охорони праці «Для маляра» №4, інструкція з охорони праці «Щодо надання долікарняної



допомоги» №2, інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті та верхолазних
роботах» №5. інструкція з охорони прац і«При роботі з електроінструментом» №6. «При роботі з_____
пневмоінструментом» №7. інструкція з охорони праці «При виконанні вантажно -розвантажувальних 
робіт» №8. інструкція з охорони праці «При виконанні антикорозійних робіт» №9. інструкція з охорони

праці «Для електрозварника» №10. які затверджені наказом директора від 30.09.2020.№5/РП._________
зареєстровані у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці та видані керівнику структурного_______
підрозділу з реєстрацією у Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.__________

На підприємстві розроблено та затверджено наступні документи з охорони праці:_________________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (введено в дію 
наказом директора від 30.09.2020 №8/ОП;
-Положення про службу охорони праці ( введено в дію наказом директора від 28.09.2020 № 3/ОП;_____
-Положення про систему управління охороною праці (СУОП). (введено в дію наказом директора від
01.10.2020 № 11/ОП );

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини. механізми. устатку
вання підвищеної небезпеки (паспорти на апарати високого тиску. компресор. керівництво з їх_____
експлуатації. графіки технічних обслуговувань).
Ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку. перевірки та випробування електроінструменту.
трансформаторів. перетворювачів частоти та переносних світильників. журнали обліку роботи_______
компресорної установки. ремонтні журнали. тощо. Результати перевірки і випробування_________
електроінструменту. відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок______
споживачів». заносяться до «Журналу обліку. перевірки та випробування електроінструменту.________
трансформаторів. перетворювачів частоти та переносних світильників». Будівельні майданчики та 
виробничі дільниці. на яких підприємство виконує роботи пі двитттеної небезпеки. огороджені згідно 
ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання 
будівельно-монтажних робіт» і конструкція захисних огорож задовольняє вимогам п. 6.2.1 і 6.2.8 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці. промислова безпека у 
будівництві» ДБН А.3.2-2-2009. Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів _ 
заносяться до «Журналу обліку та зберігання засобів захисту» відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Результати огляду риштувань заносяться 
відповідальним виконавцем в «Журнал приймання та огляду риштувань та помостів» відповідно 
п. 4.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
ТОВ «ЕНКОБУД ПЛЮС» виконує роботи. що декларуються відповідно до вимог технічної докумен
тації. розроблений ПОР і ПВР.

експлуатаційної документації.
Забезпечення працівників виробничого підрозділу підприємства спеціальним одягом,_____________
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється у відповідності до 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці». Працівники отримують окуляри захисні. 
респіратори. захисні каски. костюм х/б. взимку додатково куртка утеплена. черевики. рукавиці бавовняні. 
рукавиці гумові. рукавиці комбіновані. запобіжні пояси. страховочні канати. На підприємстві на кожного 
працівника заведені особисті картки ЗІЗ

засобів індивідуального захисту.
Нормативно-правова. матеріально-технічна база ТОВ«ЕНКОБУД ПЛЮС» відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. підприємство має навчально-методичне_ 
забезпечення для організації роботи з навчання. перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. 
Наказом від 05.10.2020 № 18/ОП по підприємству затверджений перелік діючих законодавчих та 
нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. який включає.
зокрема:
Закон України «Про охорону праці»;
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