Центр шшаин* адміністративних послуг
м. Дніпра
ВхХ;

...

2^ХЕЕіШа

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕНЕРГО-ИХМ’1'_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400. Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиия Харківська, будинок 15, офіс №2
м ісц езн аходж ен н я , код згідн о з Є Д РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

_______________________________________ 36569045.__________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________ директор підприємства — Саліковський Олексій Михайлович__________
для ф ізи чн ої о со б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта, ким і коли виданий, м ісце

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної
пошти;

___________________ (095) 210-52-96. (097) 9824456. Е- mail: energo-phnva:i.ua_________________
________________ Дніпропетровська обл. та згідно договорів підряду_______________________
м ісц е виконання р обіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
не укладався
(найменування стр ахової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці-

не проводився______
(дата проведення аудиту)

___________________________ Я. Саліковський Олексіій Михайлович.___________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р иди чної о соби або ф ізи чної о со б и - 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:
-робот и в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ) та в зонах дії струму
високої частоти__________________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип
або марка (за наявності), ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або
експлуатую ться (застосовую ться) б ез отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць - 12. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик травм-9.
кількість р обочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд

виробничі приміщення розташовані за адресою: 51400, Дніпропетровська область. місто
Павлоград, вулиия 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»: Директор Саліковський Олексій Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки;
_____ Наказ № 02 від 01 січня 2018 року “Про призначення осіб відпвідальних за безпечне__
ведення робіт в електроустановках до та вище 1000 В”._____________________________________

-

директор ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» Саліковський О.М.. пройшов у КП «Навчальнокурсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» навчання Законів України
«Про охорону праиі». «Про загальнообов'язкове державне соиіальне страхування».
«Про об 'екти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, перевірку знань пройшов в комісії територіального управління
Держ праиі 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 соиіальне
страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до
них
нормативно-правових
актів,
перевірку
знань
пройшла
в
комісії
територіального управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол
№ 66 від 06.04.2017р.):

-

уповноважений з питань охорони праці П П «ЕНЕРГО-ПХМ» Саліковський P.O..
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 у 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 P.M.. менеджер по персоналу Саліковська Н.Ф.. уповноважений з
питань охорони праиі Саліковський О.О.) 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
соиіальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів та перевірку знань пройшли в комісії
територіального
управління
Держпраиі
у Дніпропетровській
області;
пройшли навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»
Н ПАРП 40.1-1.21-98.
«Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пож еж ної безпеки в
Україні» (директор підприємства Саліковський P.M. - протокол №344 від
24.11.2017 p., менеджер по персоналу Саліковська Н.Ф. - протокол №33 від
23.02.2018 p., уповноважений з питань охорони праиі Саліковський P.P. - протокол
№33 від 23.02.2018 р.).
Працівники П П “ЕН ЕРГР-ПХМ " пройшли навчання, та перевірку знань (наказ №20
від 05 січня 2018 року про проведення навчання персоналу ПП “ЕНЕРГР-ГІХМ" з
охорони праці. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів",
“Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів",
“П равій
пож еж ної безпеки в Україні")в постійно діючий комісії ПП “ЕНЕРГР-П ХМ ”
(Наказ № 37 від 31.01.2018р.):

Вірьовка Л.К-електромонтер з оперативних перемикань у рот о оі іьчил мерелічл
(протокол №1 від 06.04.2018 р.. посвідчення №1).
Аношенкова Т.И.-електромонтер з оперативних перемикань
мережах(протокол №2 від 06.04.2018 р.. посвідчення №2).

у розподільчих

Приходько В.Л.-електромонтер з оперативних перемикань
мережах(протокол №3 від 06.04.2018 р. посвідчення №3).

у

розподільчих

Шемякіна Г.І.-електромонтер з оперативних перемикань
мережах(протокол №4. від 06.04.2018 р. посвідчення №4).

v

розподільчих

Галкіна Г.В.-електромонтер з оперативних перемикань
мережах(протокол № 5 від 06.04.2018 р. посвідчення №5).

v

розподільчих

Лукіна
0 .В.-електромонтер
з оперативних перемикань
мережах(протокол №6 від 06.04.2018 р. посвідчення №6).

у

розподільчих

обслуговуванню
Ігошин
Ю.В.-електромонтер
з
ремонту
та
електрообладнання(протокол № 7 від 06.04.2018 р, посвідчення №7).
Яиенко
А.М.-електромонтер
з
ремонту
електрообладнання (протокол №8 від 06.04.2018 р.)

та

обслуговуванню

Саліковський
О.А.-електромонтер
з
ремонту
та
обслуговуванню
електрообладнання(протокол №33 від 23.02.2018 р. посвідчення № 168087
“Комунальне підприємство Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської
обласної ради
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 прош или:
медичний огляд (Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду
працівників П П “ЕНЕРГО-ПХМ" від 16.03.2017р). наркологічний та психіатрічний
періодичний огляд;
-

навчання, перевірку знань згідно з «Положенням про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці в П П «ЕНЕРГО-ПХМ» (затверджено
директором підприємства Саліковським О.М. від 05.01.2018 року):
На підприємстві П П «ЕНЕРГО-ПХМ» діють:

-

посадові інструкиії-"Посадова інструкція директора ПП “ЕНЕРГО-ПХМ ” від
01.08.2009 p.. “Посадова інструкція менеджера з персоналу П П “ЕНЕРГО-ПХМ " від
22.02.2018p., “Посадова інструкція електромонтера” від 01.08.2009 p., “Посадова
інструкція електромонтера з оперативних переключень в розподільчих мережах" від
01.08.2009 р.

На підприємстві П П «ЕНЕРГО-ПХМ» затверджений перелік інструкцій з охорони праці
наказом №01 від 01.01.2018 p.. відповідно з “Положенням про розробку інструкцій з охорони
праиі":

інструкції з охорони пт иі-№ 07-17 “Інструкція з охорони праці для електромонтери ",
№ 115-17 “Інструкція з охорони праиі для електромонтера з оперативних перемикань
у розподільчих мережах", затверджені та введені в дію наказом № 01 від 01.01.2018 р.
На підприємстві П П «ЕНЕРГО-ПХМ» працівники проходять навчання, перевірку
знань та відповідні інструктажі з охорони праці, які реєструються у журналах
реєстрації інструктажів з питань охорони праці:
-

вступний інструктаж реєструється в “Журналі реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праиі" П П “ЕНЕРГО-ПХМ " (розпочатого 03.08.2009 р.), проводиться
згідно “Програми вступного інструктажу" - 45 хвилин.

-

первинний, повторний, цільовий, та позаплановий інструктажі реєструється в
“Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці"(розпочатий 01.04.2016 р.);

Розроблено, затверджено та введено в дію:
— «Положення про службу охорони праці (наказ №63 від 01.03.2018р. ):
— "Положення про уповноваженого з питань охорони праці" (від 01.06.2016 р.)
— «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці в П П «ЕНЕРГО-ПХМ» (затверджено директором підприємства Саліковським
О.М. 05.01.2018 р о к у ).
В наявності необхідна експлуатаційна документація
— "Перелік робіт які можуть виконуватися по наряд-допуску. розпорядженню та в
порядку поточної експлуатипії"(затверджений 01.01.2018 г.і:
— затверджені списки осіб оперативного електротехнічного персоналу ПП “ЕНЕРГОПХМ"(наказ № 19 від 01.01.2018 р.)
в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки:
— Закон України “Про охорону праці", «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та_______
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.“Правила безпечої експлуатації
електроустановок споживачів” НПАОП 40.1-1.21-98, “Правил технічної експлуатації______
електроустановок спож ивачів”, “Правил Пожежної Безпеки в Україні",“Правила устройства
електроустановок ” (розділ 1-8), інструкиії з охорони праиі затверджені на підприємстві,
експлуатаційні інструкції на енергетичне обладнання:______________________________________
наявність експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі:
—костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, маска захисна, каска,
окуляри захисні, куртка бавовняна на утепленій підкладці.
Основні та 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:
— покажчики напруги, з'ємники запобіжників, штанги переносних заземлень,
ізолюючі штанги, д иелектр ичні рукав и чки, покажчики напруги двухполюсні,
викрутки з діелектричними рукоятками, круглогубці з діелектричними рукоятками.

плоскогубці з діелектричними рукоятками, бокорізи з диелектричними рукоятками,
пассатижі з діелектричними рукоятками, диелектричні боти, згідно протоколів
випробувань.
наявність засобів індивідуального захисту.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та
промислової безпеки:
—в наявністі кабінет з охорони праиі. та наочні плакати з охорони праиі:
—програма вступного інструктажу, тривалість проведення інструктажу 45 хвилин;
—програма проведення стажирування з охорони праиі (затверджена директором
ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» від 01.08.2009 р. :
—перелік питань з перевірки знань з питань охорони праці електротехнічного
персоналу ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» (затверджений директором 04.01.2011 р.).
—перевірка знань з питань охорони праці реєструється в протоколі засідання
коміссії з перевірки знань з питань охорони праці і записується в “Журналі перевірки
знань”ПП «ЕНЕРГО-ПХМ». згідно чого надається посвідчення "ПП «ЕНЕРГО-ПХМ».
—на підприємстві ПП «ЕНЕРГО-ПХМ» всі роботи виконують згідно Закону України
“Про охорону праці”, “Про об'єкти підвищеної небезпеки та нормативно-правових
актів з охорони праиі”, “Положення про проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів ”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ”,
“Правила пожежної безпеки в Україні”. “Інст рукціїз охорони праці” . Нормативноправові акти з охорони праиі постійно оновлюються та поповнюються за допомогою
інтернет ресурсів.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20
р. №
_______ .

Примітки:

і. Ф ізична о со б а - підприєм ець своїм підписом надає зго д у на обр обк у персональних даних з м етою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт п ідви щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, м еханізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер обл ік ов ої картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які
через с в о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом ил и про це відп овідн ом у
органу дер ж авн ої податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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