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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вим огам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне багатопрофільне підприємство «Енерго- 
Імпекс»_________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи

м.Дніпро, вул. 20 років Перемоги, 30 ; код 13419447 Москаленко Сергій Якович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Г056") 722-20-87 епегдо impeks@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 Дніпропетровської області_________

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 не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Москаленко Сергій Якович________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах)______________________

(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 

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

2 робочих місця, в тому числі 1. на якому існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративна споруда-офіс (з побутовими приміщеннями) , вагончик-побутівка, 2 
інструментальні будки, душова кабіна, біотуалет.__________ _________________________

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

інші відомості Директор Москаленко Сергій Якович пройшов навчання з курсу 
«Охорона праці -  загальній курс» в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол засідання комсії з

mailto:impeks@ukr.net


перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 52/47 від 19.03.2018 р.)

На підприємстві оновлений склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 17 від 14.03.2019 p.), голова комісії -  директор Москаленко С.Я.. члени комісії: 
начальник будівельно-монтажної дільниці Кива С.І.. інженер з охорони праці Засенко О.В. 
пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та ДП ДНКК «МОНОЛІТ», а саме з курсу 
«Охорона праці -  загальній курс» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області № 021 від 
17.02.2017 p.. № 134-631 від 15.06.2017 р. відповідно). НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція по організації ведення газонебезпечних робіт» - протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 041 від 06.03.2018 p.. № 132 від 04.07.2017 р. відповідно.

Відповідальним за безпечне виконання робіт в тунелях призначено виконувача робіт 
будівельно-монтажної дільниці підприємства Жижкун Олександра Валерійовича (наказ № 
66 від 14.09.2019 p.). Виконроб Жижкун О.В. пройшов відповідне навчання по НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації ведення газонебезпечних робіт» в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони № 2785 від 08.10.2019 р.) Загальній курс ОП в ТОВ «УК 
СПЕКТР» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області № 074 від 24.04.2019 р.) За 
«Правилами ОП під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОГІ 0.00-1.71-13 
виконроб Жижкун О.В. пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 078 від 25.04.2019 р.) Виконроб Жижкун О.В. має IV групу 
електробезпеки (навчався в «УК СПЕКТР» (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області № 
076 від 25.04.2019._______________________________________________________________

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

На підприємстві створена служба охорони праці (наказ № 17 від 10.06.1996 р.) На 
посаду інженера з охорони праці призначено Засенко Олександра Васильовича, на якого 
покладені функції служби охорони праці (наказ № 17-к від 21.05.2018 р.)______________

наявністю служби охорони праці;

Персонал, що виконує роботи підвищеної небезпеки (роботи в тунелях в тому числі) 
має відповідні кваліфікаційні посвідчення та посвідчення з охорони праці. 
Електромонтажники силових мереж та електроустаткування Гапон P.C., Кислий А.С, -  
мають посвідчення електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4 розряду, 
та IV групу електробезпеки (Криворізьський ПЗ «Центр професійної освіти і навчання») 
№ 331-19-19-05 від 30.05.2019. № 400-19-01 від 27.06.2019 відповідно. Працівники 
Гапон P.C., Кислий А.С, пройшли спеціальне навчання по НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція по організації ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони № 
2785 від 08.10.2019 р.) Також електромонтажники Гапон P.C.. Кислий А.С, пройшли 
Спеціальне навчання за «Правилами ОП під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 в ТОВ «УК СПЕКТР» (протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 088 від 14.06.2019 p.. № 097 від 05.07.2019 р. відповідно).___________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в 
тому числі № 38 інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, 
боксах, топках, трубопроводах)________ ___________________________________________



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 питань охорони 
праці, журнал обліку газонебезпечних робіт, які проводяться без наряду-допуску._______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі, 
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Також розробляються 
проекти виконання робіт та технологічні карти, а саме ПВР «Капітальний ремонт тунелю 
ЦМП АТ «Південний ГЗК» На індикатор газу (газосигналізатор) ЛБВК-М (лампу БВЮ, 
протигази шлангові ПШ, пояси та стропи страхувальні, сигнально-рятувальні мотузки в 
наявності паспорти та керівництва з експлуатації___________________________________

експлуатаційної документації,

Згідно з нормами безкоштовної видачі 313 персонал ПБП «Енерго-Імпекс» 
забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін ліві дуального захисту в 
повному обсязі, в тому числі лампа БВК, пояси запобіжні, пояси страхувальні лямочні 
ПЛК-1. сигнально-рятувальні мотузки шнур альпініський капроновий статичний (Акт 
випробування обладнання № 01.10.19/1 П від 01.10.2019 р.), каски, захисні окулярі, 
рукавиці, печатки, протигази шлангові ПІП. 313 використовують за призначенням, 
зберігають у технологічному справному стану та проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.______________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України № 2694 («Про охорону праці»):
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»:
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
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 охороні праці»:
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації ведення газонебезпечних робіт»

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності слюсарний 
інструмент, набір будівельного інструменту, такий що не дає іскру та інш.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові 
акти з охорони прашЛ’цб регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 
видань.____________ 1 \ \ \  1\_______ _____________________________________________ '

нормативно-птао^бїго матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

\ С.Я. М оскаленко
(підпір \ (ініціали та прізвище)

11 грудня 2019 р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці ■ * '< / ’' 2 0 ^ р .


