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відповідності матеріально-технічної бази вимощ у  а рру 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство 
«ЛУНАПАК»_____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
______49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, код ЄАРПОУ 31549804__________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
директор ТімосЬєєв Євген Олександрович, тел. 067 563 00 35___________

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;
______________ м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особам и  стосовно відшкодування 
наслідків можливої ш коди__________________не укладався___________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
прац і_________________не проводився__________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,_____________ ТімосЬєєв Євген Олександрович________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

__________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ І

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 маш ин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ) 
включно; ______________________________________________________________
Зварювальні роботи.______________________________________________________

(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



r

Кількість робочих місць - 5 ОД., V ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

ризик виникнення травм - 2 од.г місце виконання таких робіт знаходиться за 
адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1; виробничий об^єкт____________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
знаходиться за зазначеною адресою; основний цех в кількості - Іод.;________

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
приміщення для переодягання працівників - 1 од._____________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ПрАТ «ЛУНАПАК» Тимофєєв Євген 
Олександрович пройшов навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «АНІПРОБУА» та 
перевірку знань у Головному управлінні держпраці у Дніпропетровській 
області з дисципліни: загальний курс «Охорона праці» (Витяг з протоколу № 
1515 від 16.12.2019p). Інженер з охорони праці Полішко Тетяна Сергіївна 
пройшла навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
у Головному управлінні держпраці у Дніпропетровській області з наступних 
дисциплін: загальний курс «Охорона праці» (Витяг з протоколу № 
118/4.4/2018 від 04.06.2018р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (Витяг з протоколу № 500 від 
25.05.2018р .)____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Головний енергетик Колесниченко Геннадій Олегович пройшов навчання у 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань у Головному 
управлінні держпраці у Дніпропетровській області з наступних дисциплін: 
загальний курс «Охорона праці» (Протокол № 328 від 21.03.2019р.), ППБУ 
(Протокол № 346 від 27.03.2019р .), курс  з «Електробезпеки» (Угр . до і вище 
1000В) (Протокол № 514 від 26.04.2019р.). Головний механік Федорець Олег 
Іванович пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з наступних дисциплін: загальний курс «Охорона праці» 
(Виписка з протоколу №328 від 21.03.2019), ППБУ (Витяг з протоколу № 346 від 
27.03.2019p).___________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 01-ОТ від 15.01.2009р. на підприємстві створена служба з 
охорони праці. Наказами № 02-QT від 15.01.2010р. та № ОЗ-ОТ від 15.01.2009р. 
введені в дію інструкції з охорони праці. Інструкції з охорони праці 
переглядаються кожні три роки. Останній перегляд відбувся 11.01 .2019р .

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
згідно Наказу № 11/01-1. На підприємстві створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці згідно з Наказом №Р7-ОТ від 01.07.2010р. 
Відповідальною особою за стан охорони праці на ПрАТ «ЛУНАПАК» 
призначена інженер з охорони праці Полішко Тетяна Сергіївна згідно наказу 
№ 02/06-01К від 02.06.2015р. Відповідальною особою за електрогосподарство 
та за виконання зварювальних робіт призначений головний енергетик 
Колесниченко Геннадій Олегович згідно наказу № 02/01 - 02 від 02 січня 
2018р. Електрозварник ручного зварювання Поливяний Микола Григорович 
м ає середньо - спеціальну освіту за професією арматурник - 
електрозварювальник третього розряду (Диплом Б №932422 від 20.07.1980р.), 
пройшов навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
у Головному управлінні держпраці у Дніпропетровській області з наступних 
дисциплін: ППБУ (Протокол № 347 від 27.03.2019р.). Електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустаткування Сивоконь Гордій Олегович закінчив
Дніпропетровський автотранспортний технікум за спеціальністю



обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів та отримав кваліфікацію
техніка - механіка (Диплом IB ВЕ№008369 від 30.06.1999р.); пройшов навчання 
у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань у Головному 
управлінні держпраці у Дніпропетровській області з наступних дисциплін: 
курс з «Електробезпеки» (IV гр. до і вище 1000В) (Протокол №515 від
26.04.2019р.)____________________________________________________________________
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації інструкцій з питань охорони 
праці, журнал реєстрації вступного інструктажу, журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. В наявності 
інструкції: ІП-1 для електромонтера, ІП-4 для електрозварника ручної зварки.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту» всі працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Одяг 
видається згідно «Типовим галузевим нормам», водії навантажувачів 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Одяг видається згідно «Типовим галузевим нормам 
безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту робітникам поліграфічного виробництва». Для 
електрозварника ручного зварювання: костюм брезентовий, черевики 
шкіряні, рукавиці брезентові, маска зварника. Для електромонтера: 
комбінезон, черевики шкіряні, килимок диелектричний, калоші диелектричні, 
рукавиці диелектричні. СІЗ періодично проходять перевірку У 
Електролабораторії ТОВ «МЕГАВАТТ» за окремими договорами. А саме: 
диелектричні боти (Протокол №106 від 12.07.2018р .); диелектричні рукавиці 
(Протокол №52 від 17.04.2019р.); ізолюючі шланги (Протокол №03 від
12.01 .2018р .); покажчики напруги (Протокол №125 від 25.10.2018р .).___________
В наявності експлуатаційна документація на технологічне обладнання 
(Паспорта на зварювальні апарати: А 1111 00.000.ПС, BA-200 «ARC 200В», 
покажчики напруги № 09808, 09599 типу «УВН-80-2М/1»),_______________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту,
ПрАТ «ЛУНАПАК» забезпечено необхідною нормативно - правовою базою з 
охорони праці та промислової безпеки, а саме: Закон України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Правила пожежної безпеки в Україні», «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» та інші нормативно - правові акти. Є  куточок 
з охорони пррн^-^оснащений основною документацією з охорони 
праці

норм герЙльно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Є.О.ТІмофєєв
(ініціали та прізвище)

1 8 ГРУДНЯ

\арація зареєстрована у журналі обліку с у б ’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 

74̂ ? ^  2СИ?р.
№ ________ .


