ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
ВІДОМОСТІ про роботодавця

Приватне багатопрофільне підприємство
«Енерго-Імпекс»_______________________ _________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м- Лніпро, вул 20 років Перемоги, 30 ; код 13419447 Москаленко Сергій Якович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ном ер телефону,

(056) 722-20-87 епегдо impeks@ukr.net
телефаксу, ад реса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, ном ер телефону, телеф аксу, ад реса електронної пошти;

Дніпропетровська область
м ісце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми о с о б а м и стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
не має
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з
охо рони 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 вим огам законодавства з питань охорони праці та
п ром исл ової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки
та /а б о
експлуатації (застосування)
таких м аш ин,
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти.
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та /або маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка
(за наявності), ном ер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

2 робочих місця, в тому числі 2, на яких існує підвищенний ризик винекнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Адміністративна споруда-офіс (з битовими приміщеннями), вагончик-битовка, 2
інструментальні будки, душова кабіна, біотуалет.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ,(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІН Ш І В І Д О М О С Т І Директор Москаленко Сергій Якович пройшов навчання з курсу
«Охорона праці - загальній курс» в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол засідання комсії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у
Дніпропетровській областиі № 52/47 від 19.03.2018 р.

На підприємстві оновлений склад комисії з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ № 22 від 24.05.2018 р.), члени якої (голова - директор) начальник дільниці
Горбенко А.Г., 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 комсії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
Управління Держпраці у Дніпропетровській областиі № 021 від 17.02.2017 р., № 134-631
від 15.06.2017 р. відповідно, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» - протоколи засідання комсії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській областиі № 041 від
06.03.2018 р., № 132 від 04.07.2017 р. відповідно. Робітники: Тарабаєв P.A., Поліщук
О.В., Коломоєць Р.В., Колісник Р.К., Звєрьков О.В., Жижкун О.В. пройшли спеціальне
навчання з охорони праці на право виконувати роботи підвищеної безпеки, в тому чіслі на
знання инструкцій з охорони праці №№ 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,36 згідно з
протоколами №№ 08-10, 14 від 28.05.2018 р., 27.07.2018 р., 30.07.2018 р., 03.09. 2018 р.
комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві оновлений склад комисії з перевірки знань з питань електробезпеки
(наказ № 23 від 24.05.2018 р.), члени якої мають такі допуски з електробезпеки: голова
комисії (директор Москаленко С.Я.) V групу, начальник дільниці Горбенко V групу,
інженер з охорони праці Засенко О.В. IV групу (відповідно протоколи засідання комсії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у
Дніпропетровській областиі № 048 від 15.03.2018 р. (ТОВ «УК СПЕКТР»), № 1079 від
23.11.2015.р. (ТОВ «УК Дніпробуд). Майстер КИВА С.І. має IV групу єлекторобезпеки
(протокол № 048 від 15.03.2018 р. (ТОВ «УК СПЕКТР»), Персонал теж має групи
єлектобезпеки: Коломоєць Р.В., Тарабаєв P.A., - IV;
Поліщук О.В. - Ш (протокол
засідання комсії з перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління
Держпраці у Дніпропетровській областиі № 054 від 29.03. 2018 р. (ТОВ «УК СПЕКТР»),
Поліщук О.В., Колісник Р.К., Звєрьков О.В., Жижкун О.В. - Ш групу (протокол засидання
комисії підприємства від 05.09.2018 р.)
Відповідальним за електрогосподпрство підприємства та
електробезпеку при
виконані робіт призначено начальника дільниці Горбенко Анатолія Григоровича та
майстра Кива Сегія Івановича (накази № 42 , 41 від 03.09.2018 р. видповідно). Майстер
Кива С.І. також пройшов відповідне навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол засідання
комсії з перевірки знань з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у
Дніпропетровській областиі № 064 від 12.04.2018 р. (загальний курс ОП), № 041 від
06.03.2018 р., ( НПАОП 0.00-1.15-07 - роботи на висоті).
(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 № 21 від 10.06.1996 р.)

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці:
№ 3 інструкція з охорони праці для електромонтера, № 4 інструкція з охорони праці під
час виконання робіт на висоті; № 9 інструкція з охорони праці при виконанні
електромонтажних робіт в електроустановках; № 10 інструкція з охорони праці при
обслугованні повітряних мереж електропередач; № 12 інструкція з охорони праці при
монтажі контура заземлення;
№ 31 інструкція з охорони праці при роботі з
електроінструментом.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлутаційна документація на обладнання, в тому числі, що
використовуєтся при виконанні робіт підвіщеної небезпеки,
експлуатаційної документації.

Згідно з нормами безкоштовної видачі 313 персонал ПБП «Єнерго-Імпекс»
забеспечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індівідуального захисту в
повному обсязі, в тому числі пояси запобіжні, каски, захисні окулярі та щитки, рукавиці,
перчатки, діелектричні рукавички, діелектричні килимки та боти. 313 використовують за
призначенням, зберігають у технологічному справному стану та проводять їх технічне
обслуговування, ремонт, а також єксплуаційні випробування (зараз маємо пояси запобіжні
та драбини нові, - придбані 21.05.2018 р.) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатацій виробників,
засобів індивідуального захисту,

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 експлуатацій вантажопідіймальних
кранів, підіймальних рпистроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожівачів»
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»
нормативно-правової

Штанги вказувачі напруги, інструмент з діелектричними рукоятками, переносні
заземлювачі, д]рабини.'-'
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