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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕНЕРГО-ПХМ”_____________
(д л я ю р и д и ч н о ї особи: н а й м е н у в а н н я ю р и д и ч н о ї особи,

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиия Харківська, будинок 15, офіс №2
місцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

____________________________________ 36569045, 33.14_____________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

________________ директор підприємства — Саліковський Олексій Михайлович____________
для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, 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;

(095) 210-52-96, (097) 9824456. Е- mail: energo-phmffii.ua___________________________________

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Харківська, будинок 15_____________
м ісце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, м еханізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди________ відсутня__________________
(найм енування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ відсутня
(дата проведення аудиту)

Я. Саліковський Олексій Михайлович________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри ди чн ої особи або ф ізичної 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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ) та в зонах дії струму
високої частоти _______________________________________________________________________
<найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться
(застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

кількість робочих місць - 24, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик травм, виробничі
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд

приміщення розташовані за адресою: 51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград,
вулішя Харківська, будинок 15._______________________________ _____________
(приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
на підприємстві ПП «ЕНЕРГО ПХМ»:_____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки;

директор ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» Саліковський О.М., пройшов у КП «Навчальнокурсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» навчання Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, перевірку знань пройшов в комісії територіального управління
Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №49 від 18.03.2016 p.);
-

менеджер по персоналу ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» Саліковська Н.Ф., пройшла у
КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» навчання
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, перевірку знань пройшла в комісії територіального
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №66 від 06.04.2017p.);

-

уповноважений з питань охорони праці ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» Саліковський 0.0.,
пройшов у КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради»
навчання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів, перевірку знань пройшов в комісії
територіального управління Держпраиі г Дніпропетровській області (протокол
№360 від 24.11.2016 p.).
На підприємстві ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці (наказ №37 від 31.01.2018р.), члени якої (директор підприємства
Саліковський О.М., менеджер по персоналу Саліковська Н.Ф., уповноважений з питань
охорони праці Саліковський 0 .0 .) пройшли навчання та перевірку знань в
КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, а саме:
навчання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів та перевірку знань пройшли в комісії
територіального
управління
Держпраиі
г
Дніпропетровській
області;
пройшли навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» (директор
підприємства Саліковський О.М. - протокол №344 від 24.11.2017 p., менеджер по
персоналу Саліковська Н.Ф. - протокол №33 від 23.02.2018 p., уповноважений з питань
охорони праці Саліковський 0 .0 . - протокол №33 від 23.02.2018р.).

На підприємстві створено службу з охорони праці, наказ №58 від 22.02.2018 р._________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники підприємства проходять медичний огляд, навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з охорони праці. Розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці (наказ №63 від 01.03.2018р. );
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
ПП «ЕНЕРГО-ПХМ»» (затверджено директором підприємства Саліковським О.М.
02.01.2010 року); посадові інструкції; інструкції з охорони праці.
В наявності необхідна експлуатаційна документація, в тому числі та що використовується
ч р и виконанні робіт підвищеної небезпеки.________________________________________________
іа яв н ість експлуатаційної документації, засобів індивідуального закисту.

Кранівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального
иіхисту в повному обсязі. Основні і допоміжні засоби захисту використовують за призначенням,
зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне, а також експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
наявність засобів індивідуального захисту.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки
і

технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.М. Саліковський
(ініціали та прізвищ е)

/

П римітки:

І. Ф ізична особа - підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підви щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особами, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авної п одаткової служ би і маю ть відм ітку в паспорті.
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