
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ^ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЩАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС». 

місцезнаходження: 53201. Дніпропетровська обл.. місто Нікополь, проспект Трубників,
будинок 56/11, код ЄДРПОУ-31102717,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код зпдно з ЮУ,

керівник—директор Румянцев Олександр Миколайович, тел. 0660784874, epsnikopol@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 

дня фізичної особи -  підприємця: прізвище, їм 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;

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/аоо експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

_ _ (найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
10.06.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Румянцев Олександр Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозво
лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, ме
ханізмів. устатковання пі двищеної небезпеки, а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт;
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою 

нагріву вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім ав
томобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

- вантажопідіймальні крани та машини.
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
- Зварювальні роботи.
- Газополум’яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

- балон із стисненим газом (кисень). Україна;
- балон із зрідженим газом (пропан-бутан), Україна.

іа/аїк.) машин, механі шш, устаткованих підвищеної неиезпъ*ки, гни аии марка ^  нанвнисп; нинериарш; дата виготовлення; країна---------
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу7, .........

mailto:epsnikopol@ukr.net


На підприємстві працюють 11 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  9 осіб.___________________________________________

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

Офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 53201. Дніпропетровська обл.. місто 
Нікополь, пр. Трубників, буд. 56/11 (Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
№3020739. виданий КП «Нікопольське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 09.03.2004 
р.). Виконання робіт та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
виконується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________ ______________

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

Тніпі відомості:
Наказом №Р9/ОП від 05.06.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства покладається на технічного директора Маляренко О.В.
Наказом №11/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа
льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено тех
нічного директора Маляренко О.В.
Наказом №12/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за огляд та випробування гумовот- 
каневих рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, 
за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум’яних робіт призначено 
майстра Губкина О.В.
Наказом №13/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну екс
плуатацію посудин, що працюють під тиском із стисненими, зрідженими та інертними газами 
призначено майстра Губкина О.В.
Наказом №14/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Губкина О.В. Для випробування поясів 
та пристосувань на підприємстві створена комісія.
Наказом №15/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з мон
тажу. демонтажу, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції машин, механізмів, уста
тковання підвищеної небезпеки -  парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 
0.1 МВт, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою 
нагріву вище ніж 110°С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобіль
них газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, вантажопідіймальних 
кранів і машин - призначено майстра Губкина О.В.
Наказом №16/ОП від 05.06.2020 р. до самостійної роботи допущено стропальника Євтушенко 
М.О.
Наказом №17/ОП від 05.06.2020 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за утриман
ням вантажопідіймальних кранів і машин, зйомних вантажозахватних пристосувань, кранових 
шляхів і тари призначено майстра Губкина О.В. Відповідальною особою за утриманням в спра
вному стані вантажопідіймальних кранів і машин, зйомних вантажозахватних пристосувань, 
кранових шляхів і тари призначено майстра Губкина О.В. Створена служба з ремонту вантажо
підіймальних кранів і машин, яка підпорядковується майстру Губкину О.В.
На підприємстві переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, 
наказ від 04.06.2020 р. №06ЮП. №07ЮП. члени якої: директор Румянцев О.М., технічний ди
ректор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А.. майстер Губкин О.В. - пройшли на
вчання та перевірку знань:
Директор Румянцев О.М., технічний директор Маляренко О.В., головний інженер Чічкань С.А., 
майстер Губкин О.В. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетров
ської обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове дер- 
жавне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №149 від 27.05.2019 р.
Технічний директор Маляренко О.В., головний інженер Чічкань С.А., майстер Губкин О.В. 
пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №123 від 24.04.2019 р.

Технічний директор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А.. майстер Губкин О.В.
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з
пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
Витяг з протоколу №116 від 19.04.2019 р.
Технічний директор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А.. майстер Губкин О.В. 
пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Витяг з протоколу №117 від 23.04.2019 р.
Технічний директор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А.. майстер Губкин О.В. 
пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з про
токолу №124 від 22.04.2019 р.
Технічний директор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А., майстер Губкин О.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №1/06-20 ЕН-МС від
04.06.2020 р.
Технічний директор Маляренко О.В.. головний інженер Чічкань С.А.. майстер Губкин О.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку' 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. 
ППБУ. ПОПРІП. ПЕЕЗ. ПУЕ. ПБУЕСУ. 4 група з електробезпеки до та вище 1000 В. Витяг з 
протоколу №1.06-20 ЕЛ/ТЧ від 02.06.2020 р._______ ________ ____________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №05ЮП від 03.06.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на головного інженера Чічканя С.А.____________________

наявністю служби охорони праці,

Стропальник Євтушенко М.О. -  ТОВ «ВСМПО Титан Україна» за професією -  стропальник З 
розряду. Свідоцтво ПрП №2020/4 від 20.12.2017 р.
Слюсарі-ремонтники Кравченко О.В.. Чорний О.О. -  ТОВ «ВСМПО Титан Україна» за профе
сією -  слюсар-ремонтник 4 розряду. Свідоцтво ПК №2696. ПК №2696 від 19.12.2018 р. 
Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Губкин О.В. -  ТОВ «ВСМПО Титан Укра
їна» за професією -  монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду. Свідоцтво 
ПТК №1934 від 20.06.2013 р.
Газорізальник Надеєв В.М. -  ТОВ «ВСМПО Титан Україна» за професією -  газорізальник 4 ро
зряду. Свідоцтво ПП №2359 від 20.02.2014 р.
Газорізальник Бехтер І.С. -  ТОВ «ВСМПО Титан Україна» за професією -  газорізальник 4 роз
ряду. Свідоцтво ПрП №1021 від 04.05.2017 р.
Електрозварник Ліньков М.І. -  ДП «УВК» м. Дніпро за професією -  електрозварник. Посвід
чення №КВ-19/966 від 17.03.2017 р.
Електрозварник Ліньков М.І. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
19.04.96. пройшов атестацію в ДП «Учбово-виробничий комплекс» КП «Дніпросантехмонтаж» 
згідно ДСТУ Б В.2.6-199:2014. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. СНиП ІІІ-18-75. СНиП 3.05.05-84. 
НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 27.1-1.09-09. НПАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012. 
Допущений до ручного зварювання покритим електродом РДЕ (111): систем газопостачання пі
дприємств чорної металургії, технологічних трубопроводів та устаткування, металевих конс
трукцій, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, ван- 
тажопідіймальних кранів. Посвідчення №>КВ 0019/1233 від 22.02.2019 р„ чинне до 22.02.2021 р. 
Електрозварник Надєєв В.М. -  ДП «Придніпровський ЕТЦ» за професією -  електрозварник. 
Посвідчення №ДН-32/44-05.09 від 17.05.2009 р.
Електрозварник Надєєв В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
19.04.96. пройшов атестацію в ДП «Учбово-виробничий комплекс» КП «Дніпросантехмонтаж» 
згідно ДСТУ Б В.2.6-199:2014. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. СНиП Ш-18-75. СНиП 3.05.05-84.



НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 27.1-1.09-09. НПАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012. 
Допущений до ручного зварювання покритим електродом РДЕ (111): систем газопостачання пі
дприємств чорної металургії, технологічних трубопроводів та устаткування, металевих конс
трукцій. обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, ван- 
тажопідіймальних кранів. Посвідчення №КВ 0019/1238 від 22.02.2019 p.. чинне до 22.02.2021 р. 
Слюсарі-ремонтники Чорний О.О.. Кравченко О.В.. електрозварник Ліньков М.І.. електрозвар
ник (газорізальник за сумісництвом) Недєєв В.М.. стропальник Свтушенко М.О.. газорізальник 
Бехтер І.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Губкин О.В. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загаль
ного курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по профе
сіям. Протокол №1 від 05.06.2020 р.
Слюсарі-ремонтники Чорний О.О.. Кравченко О.В.. електрозварник Ліньков М.І.. електрозвар
ник (газорізальник за сумісництвом) Недєєв В.М.. стропальник Свтушенко М.О.. газорізальник 
Бехтер І.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Губкин О.В. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання». Протокол №2 від 05.06.2020 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №08ЮП 
від 05.06.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №Р8/ОП від 05.06.2020 р. переглянуто, 
затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

Наказом №Ю/ОП від 05.06.2020 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Наказом 
№04ЮП від 02.06.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які викону
ються на підприємстві. Наказом №Ю/ОП від 05.06.2020 р. затверджені та введені в дію інструк
ції з охорони праці за професіями та видами робіт: інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника. 
інструкція з ОП для газорізальника, інструкція з ОП для електрозварника, інструкція з ОП для 
стропальника, інструкція з ОП для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних констру
кцій.___________ ж____________________________ ________________ ____________________

Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві ма
ється в наявності наступне обладнання: лебідка електрична монтажна ЛЕЦ-1,5-150. 1986 р. в..
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СРСР. лебідка ручна МТМ-1.6. 1986 р. в.. СРСР. таль важільна ланцюгова. 2004 р. в.. Франція, 
балон з пропан-бутаном. 2017 р. в.. Україна, балон з киснем технічним. 2017 р. в., Україна, різак 
газокисневий Р1, 2011 р. в.. Україна, пальник однополуменевий універсальний для кисневого 
зварювання, пайки і підігріву типу ГЗУ «Донмет» 247, 2008 р. в. -  2 одиниці, редуктор балон
ний одноступеневий пропановий БПО-5-4. 2008 р. в. -  2 одиниці, редуктор балонний односту- 
пеневий кисневий БКО-50-4. 2008 р. в. -  2 одиниці, зварювальний апарат Дніпро-Н САБ-250Н. 
2018 р. в.. Україна, зварювальний апарат Дніпро-Н ММА-250, 2018 р. в.. Україна, зварювальний 
інвертор SAB-260N. 2018 р. в. перфоратор Bosch GSB 1600 RE. 2013 р. в.. Німеччина, кутова 
шліфувальна машина Metabo W 2000,2017 р. в., КНР., стропи СТП 1.0/3000, 2015 р. в. -  4 оди
ниці. слюсарно-монтажний інструмент ( ключі гайкові, рожкові тощо) -  3 комплекти, пояса за
побіжні безлямкові зі стропом з капронової стрічки 4ПБ, зав. №024240. зав. №024241. 2005 р. 
в.. Україна. Постачання скрапленого газу у балонах здійснює ТОВ «Дніпрорегіонгаз» (Дозвіл 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №0417.19.12 від 26.04.2019 p.), у відповідності до 
договору поставки газу підприємствам у балонах №2020-20190 від 28.05.2020 р. Балони збері
гаються в спеціально-відведених місцях під навісом із пристосуванням для кріплення балонів 
на виробничій дільниці на об’єктах замовників. Пояса запобіжні 4ПБ (зав. №024240, №024241) 
пройшли випробування статичним навантаженням у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15- 
07. ГОСТ 12.4.089 -  акт№1 від 05.06.2020 р. Ремонт вантажопідіймальних кранів та машин 
здійснюється підприємством у відповідності до наступної нормативно-технічної документації: 
ТУ У 29.2-21674530-024:2007 «Обладнання електричне вантажопідіймальних кранів і машин. 
Ремонт» (врахований примірник ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» №2349/1. договір від 
04.01.2019 р. №2349 із ООО «НТЦ «Монтажспецтехника» Подъемно-транспортной Академии 
наук Украины); ТУ У 29.2-21674530-015:2006 «Механізми вантажопідіймальних кранів. Ре
монт» (врахований примірник ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» №2193/3. договір від 
04.12.2017 р. №2193 із Институт проблем надежности машин и сооружений. ООО «НТЦ «Мон
тажспецтехника» Подъемно-транспортной Академии наук Украины); ТУ У 29.2-21674530-001- 
2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і підйомників металеві. Капітальний ремонт» 
(врахований примірник ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» №2193/1. договір від 04.12.2017 
р. №2193 із Институт проблем надежности машин и сооружений ООО «НТЦ «Монтажспецтех
ника» Подъемно-транспортной Академии наук Украины). Комплект технологічної документації 
на типові технологічні процеси ремонту металоконструкцій вантажопідіймальних кранів та пі
дйомників із застосуванням зварювання (врахований примірник ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМ
СЕРВІС» №2193/2. договір від 04.12.2017 р. №2193 із ООО «НТЦ «Монтажспецтехника» Подь- 
емно-транспортной Академии наук Украины).
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», та наказу 
№02ЮП від 02.06.2020 p., працівники ТОВ .«ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» забезпечені спец
одягом. спецвзуттям- інтими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджуваль
ними засобами, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані 
та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування від
повідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00- 
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охо
рони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому мі
сці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-



05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підпри
ємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охоро
ни праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпе
чення роботодавцями охорони праці працівників») та інші нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази.
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «ВКП «ЕНЕР- 
ГОПРОМСЕРВІС» проходять медичний огляд. Наказом МЮЗ/ОП від 02.06.2020 р. інженерний 
склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не прий
маються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на 
роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за резуль
татами періодичного медичного огляду працівників від 19.02.2020 р.. виданий КЗ «Нікопольсь
ка Центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради.
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕР- 
ВІС» (нова редакція), затверджений Рішенням загальних зборів учасників протоколом №03/07- 
2015 від 03.07.2015 р.. та зареєстрований Реєстраційною службою Нікопольського міського 
управління юстиції Дніпропетровської області від 07.07.2015 р.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ВКП «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» проводиться під ро
зписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих 
виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви- 
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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О.М. Румянцев
(інішалитапрйвише)

11.06.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «сЛУ» 2020 р. № ______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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