
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОГІЯ»___________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50057, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 5, 
код ЄДРПОУ 43613899____________________________________________________

мсцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_____________Директор — Ружинський Олександр Львович_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________ тел.: +38067-638-41-71 e-mail: ae technology@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;

Роботи виконуються 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____________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________ 05.01.2021р_______________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Ружинський Олександр Львович____________________________________
(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; зварювальні роботи; 
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт 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: вантажопідіймальні крани; 
газополум'яні роботи__________________________________________________

(найменвання виду робіт підвищеної небезпеки
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Посудин , що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива: балони сталеві (ємністю 
до 100 літрів із стисненим газом, а саме: кисень газоподібний -  2 од., аргон 
газоподібний та рідкий -  2 од., ацетилен газоподібний- 2 од., балони сталеві 
ємністю до 50 літрів із зрідженим газом: пропан- 2 од.. Україна.______________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
Вантажопідіймальні крани:_________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Кран мостовий гаковий двохбалочний 10т, зав.№ 12646, 1980р.в. країна виробник 
СРСР; кран мостовий загального призначення 20т, зав.№ 602392, 1976 р.в. СРСР.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 1G , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 7.__________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Підприємство орендує виробничо-технічну базу, та офісне приміщення за 
адресою -  Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 5 
(договір оренди № G1/G7-2G від G1.G7.2020р. з ТОВ «ЕЛКО-БУД»)._________

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

Інші відомості

Директор -  Ружинський Олександр Львович, головний інженер Слободяник 
Олександр Костянтинович, головний механік Тишенко Олександр Володимирович, 
головний енергетик Сальєв Сергій Іванович пройшли навчання в ДП «НКК 
«КPИВБAСБУД» ЛПAТ «Будівельна компанія «УКРБУД» перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( витяг з протоколу 
№ 87G від 17.12.2020р.);

ПБЕЕС, ППБУ ( витяг з протоколу № 885 від 17.12.2020р.);

НПAОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
( витяг з протоколу № 874 від 17.12.2020р.);

НПAОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями ( витяг з протоколу № 887 від 17.12.2020р.);

НПAОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском ( витяг з протоколу № 920 від 24.12.2020р.);

НПAОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажо
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( витяг з 
протоколу № 886 від 17.12.2020р.);

Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій .



до обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки ( витяг з
протоколу № 938 від 28.12.2020р.),

Наказами від 24.12.2020р. № 07-08-ОП, №11-ОП головного інженера 
Слободяника Олександра Костянтиновича відповідальною особою за безпечне 
виконання робіт на висоті, право видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та з пожежної безпеки.

Сальєв Сергій Іванович головний енергетик наказами по підприємству від 
24.12.2020р. № Об-ОП, № 12- ОП призначений відповідальним за 
електрогосподарство підприємства та за кранове господарство.

Слободяник Олександр Костянтинович головний інженер наказом по 
підприємству від 24.12.2020р. № 09-0П призначений відповідальним за безпечне 
виконання робіт при монтажі, демонтажі, ремонті технологічного обладнання.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Наказом № 1- ОП по підприємству від 24.12.2020 року створена служба з 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на головного механіка 
Тишенко Олександра Володимировича, На підприємстві наказом від 24.12.2020р. 
№ Р4-ОП створена комісія для перевірки знань з питань охорони праці у посадових 
осіб, спеціалістів та робітників підприємства у складі : Голова комісії директор 
Ружинський О.Л., члени комісії Слободяник О.К. -  головний інженер, Тишенко 
О.В. -  головний механік (інженер з охорони праці за суміщенням) та головний 
енергетик Сальєв С.І.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про систему управління охороною праці СУОП ( наказ про 
затвердження № 02-РП від 24.12.2020р.);

- Положення про службу охорони праці ( наказ про затвердження № Р2-ОП 
від 24.12.2020 р.);

- Положення про комісію з питань охорони праці ( наказ про затвердження 
№ 02-РП від 24.12.2020р.);

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 
питань охорони праці ( наказ про затвердження № Р2-ОП від 24.12.2020р.);

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про 
затвердження № Р5-ОП від 24.12.2020р.);

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про 
затвердження № Р5-ОП від 24.12.2020р.).

- Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ про затвердження № Р3-ОП від 
24.12.2020р. ) в тому числі : № 1 інструкція з охорони праці для електрозварника



ручного зварювання; №2 інструкція з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів; №3 інструкція з 
охорони праці при виконані стропальних робіт; № 4 інструкція з охорони праці з 
надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на 
виробництві; № 5 інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
електроінструментом; № 6 інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
немеханізованим інструментом; №7 інструкція по пожежній безпеці для 
робітників підприємства, №8 інструкція з охорони праці для газоелектрозварника, 
№ 9 інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту рухомого складу, №10 
інструкція з охорони праці для кранівника, №11 інструкція з охорони праці при 
перевезенні, прийомі, зберіганні та видачі балонів зі стисненим та зрідженим 
газом; № 12 інструкція з охорони праці для особи відповідальної за справний стан і 
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, №13 інструкція з 
охорони праці для вантажника, №14 інструкція з охорони праці для електро
слюсаря.

-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 реєстрації 
інструкцій з охорони пратті та. інші.
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Для виконання робіт на висоті застосовуються лямкові комбіновані запобіжні 
пояси ПЛК1 , зав. №№ 001438,001166, рік виготовлення 2020; Для виконання 
робіт на висоті також застосовуються приставні металеві драбини та стрем'янки. 
Робітники пройшли навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» згідно НПАОП “0.00-1.15
07 ’’Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті “. Протокол № 873 
від 17.12.2020р. Комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл.

Для виконання зварювальних робіт використовуються випрямлячі для дугового 
зварювання (ВДУ -505У3 зав. № 2501, ВДМ-1001У3 зав. № 2869 (протоколи 
перевірки ізоляції №№ 516, 517 від 30.12.2020р. видані електротехнічною 
лабораторією ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж»). Для газополум'яної обробки 
металів використовують різаки, газорізи, бачки, редуктори балонні, рукави договір 
на проведення ремонту та випробуванню ГПА укладений з ТОВ 
«ШЛУСТРІЯСЕРВІС» № 24/12-20 від 24.12.2020р. Працівники, які виконують 
зварювальні роботи мають спеціальну освіту та другу групу з електробезпеки.

Бузько М.Ю. пройшов навчання в Навчально -курсовому центрі «МОНОЛІТ» за 
професією електрогазозварник 3 го розряду, протокол екзаменаційної комісії від 
02.03.2016р. №3/18, посвідчення № 001532. Протокол № Р1-ОП від 28.12.2020р. по 
перевірці знань з охорони праці.

Бондаренко С.О. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за 
професією електрогазозварник 3 го розряду, протокол екзаменаційної комісії від



20.03.2020р. № 120-2020, посвідчення № 120-20-03. Протокол № 01-ОП від
28.12.2020р. по перевірці знань з охорони праці.

Олещенко О.О. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання » за 
професією машиніст крана (кранівник) 3-го розряду . протокол комісії від 
13.11.2020р.№ 518-2020, свідоцтво № 518-20-02. Протокол № 01-ОП від 
28.12.2020р. по перевірці знань з охорони праці.

Підприємство використовує балони із стисненим ( кисень газоподібний ДСТУ 
5583-2009, ацетилен газоподібний ГОСТ 5457-75, азот газоподібний ДСТУ 9293- 
74;2009, аргон газоподібний ДСТУ 10157-79 та зрідженим ( пропан ДСТУ 4047
2001) газом, які поставляються, заправляються організацією, яка має відповідний 
дозвіл, а саме : з ТОВ «ІВФ «Ремтехгаз» (ліцензія №548355 з 26.08.2010р. строк дії 
необмежений) підписані договір поставки газів № 241/20 від 30.12.2020р.та договір 
про надання послуг з ремонту від 30.12.2020р. № 242/20.

Для виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту та 
експлуатації вантажопідіймальних кранів всі працівники мають спеціальну освіту 
та другу групу з електробезпеки, також пройшли навчання згідно НПАОП 0.00
1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями ( витяг з 
протоколу № 887 від 17.12.2020р.).

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію; проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з 
питань охорони праці; проведенням вступного інструктажу, інструктажу на 
робочих місцях; експлуатаційної документації.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація ( паспорти на 
усе обладнання і устатковання, все воно в справному стані). Висновки експертизи 
по кранам: проведено технічний огляд, проведені випробування відповідно до 
вимог НПАОП 0.00-1.80-18 ТОВ «Ресурс-Діагностика» від 24.09.2020р. технічний 
експерт Дуднік С.І. посвідчення № 54-03-9.

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту ( каски, захисні окуляри, щитки для газоелектрозварників 
та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Заведений Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативними актами з питань 
охорони праці та навчально-методичним забезпеченням ( накази директора ТОВ 
«АЕНЕРДЖІ ТЕХНОЛОГІЯ», журнали, положення та. інше): Закон України «Про



охорону праці»; НІ1АОГІ 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони
праці»; Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»; НГІАОІІ 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою; } 111 ЛОЇ І 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; 1 Травила гехігічної експлуатації 
електроустановок споживачів; ПІ1АОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; НІІАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці на підприємстві»; 111ІА О І1 0.00-4.12-05 « Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; НГІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з і н струм єн том 
та пристроями»; 1ІЛПЬ 1 Іравида пожежної безпеки в Україні; 1 II І Л О Ї 1 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 111 ІАОІ 1 0.00-1.81 - 
18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; 
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажо
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання га інші.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці . І Ііддіриємство 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.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ___2 0 ь ^  р. N

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