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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ЛАЙН»
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

'

•^

р

21015. Вінницька обл.. м. Вінниця, вул. Д. Галицького, буд. 29, офіс 207. (ідент. код юридичної осо№^ ’
40334879'). зареєстровано Виконавчим комітетом Вінницької міської ради 10.03.16 р.. Щур Сергій
Юрійович. 068-44-11-790.1оу.епегеу1іпе@аітіаіІ.сот

’

місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер гелефону. телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорга.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової каріки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я Щур Сергій Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
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 машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.^ІУдодатку ^Порядку) до 35 кВ
включно.
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
КІЛЬКІСТЬ робочих місць. V тому числі на яких ІСНУЄ ризик виникнення травматизму - З (5 чол.). а саме: головний інженер - 1 роб. (1 чол.). інженер ВТВ - 1 роб. (1 чол.), електромонтер - 1 роб. (З чол.)
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
на яких існує підвишений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'їкії (цехів, дільниць, сірукгурних підрозділів)

Інші відомості
директор Щур С. Ю. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного
забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках, ПБЕЕС V гр. допуску до і
вище 1000В (посв. №275.13 та прот. №275 від 07.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН» ), ПБіБЕ кранів і підйомників,
ОПіПБ в будівництві (ДБН А.3.2-2-2009), ПОП на висоті, ПОП з інструментами та пристроями (посв. №27513/18 від 07.05.18 р., дата переатестації 07.05.19 р. прот. №275 ТОВ «НЦ «МЮН» ), ПТЕЕС (прот. №7 від
25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); кваліфікація інженер-електрик, диплом ВН № 43159043 від 25.05.12 р.
виданий Вінницьким НТ’У.
головний інженер, інженер з ОП Пилипчук я. М. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної
безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних
випадках, ПБЕЕС 'V гр. допуску до і вище 1000В (посв. №169.25 від 16.06.16 р., прот. №275 від 07.05.18 р.
ТОВ «НЦ «МЮН» ), ПБІБЕ кранів і підйомників, ОПіПБ в будівництві (ДБН А.3.2-2-2009), ПОП на висоті,
ПОП з інструментами та пристроями (посв. №169.25/16 від 16.06.16 р., дата переатестації 07.05.19 р. прот.
№275 ТОВ «НЦ «МЮН» ), ПТЕЕС (прот. №7 від 25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); кваліфікація інженерелектрик, диплом ВН № 43 159057 від 25.05.12 р. виданий Вінницьким НТУ.
інженер ВТВ Купріянов О. О. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках, ПБЕЕС IV гр.
допуску до і вище 1000В (посв. №275.15 від 07.05.18 р., прот. №275 від 07.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН» ),
ПБІБЕ кранів і підйомників, ОПіПБ в будівництві (ДБН А,3.2-2-2009), ПОП на висоті, ПОП з інструментами

та пристроями (посв. №275.15 від 07.05.18 р., дата переатестації 07.05.19 р. прот. №275 ТОВ «НЦ «МІОН>.
ПТЕЕС (прот. №7 від 25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); кваліфікація інженер-електрик, диплом ВН №
43864079 від 14.09.12 р. виданий Вінницьким НАУ.
слюсар-електрик Маліновський В. В. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної безпеки,
санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках,
ПБЕЕС IV гр. допуску до і вище 1000В (посв. №312.16 та прот. №312 від 23.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»),
ПТЕЕС (прот. №7 від 25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); стаж електромонтера-8 р.
слюсар-електрик Голота Б. О. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках, ПБЕЕС IV гр.
допуску до і вище 1000В (посв. №312.15 та прот. №312 від 23.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН» ), ПТЕЕС (прот.
№7 від 25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); стаж електромонтера - 7 р.
слюсар-електрик Жеребнюк Г. А. - знання законодавчих актів та НПАОП, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках, ПБЕЕС III гр.
допуску до і вище 1000В (посв. №312.17 та прот. №312 від 23.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»), ПТЕЕС (прот.
№7 від 25.05.18 р. ТОВ «НЦ «МЮН»); стаж електромонтера - 5 р.
Наказом № 1-ОП від 27.04.16 р. в ТОВ «ЕНЕРГО ЛАИН» згідно «Закону України про охорону праці»:
•
створена служба охорони праці;
•
призначено відповідального за стан ОН на підприємстві - гол, інженера Пилипчука Я. М. за
основним місцем:
•
затверджено та введено в дію «Положення про службу ОП».
- Наказом №2-ОП від 27.04.16 р.:
•
створено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань ОП, а саме:
голова комісії - директор Каліновський А. Ю.
члени комісії: - гол, інженер ПилипчукЯ. М.:
______________- нач. БМД.:
•
затверджено та введено в дію «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони
праці»:
•
затверджено перелік питань щодо перевірки знань з ОП.
- Наказом №3-ОП від 21.04.16 р. затверджено та введено в дію організаційно-функціональну
структуру підприємства.
- Наказом №10-ОП від 03.06.16 р. затверджено та введено вдію:
•
«Положення про систему управління охороною праці на підприємстві».
- Наказом №4-ОП від 27.04.16 р. затверджено та введено в дію:
• «Положення про організацію попереднього і періодичних медоглядів»:
• Перелік робіт підвищеної небезпеки:
• Перелік професій . які відносяться до робіт підвищеної небезпеки:
• Перелік професій із шкідливими умовами праці:
• Перелік професій та видів робіт, де потрібний профдобір:
• Список осіб, які підлягають періодичному медогляду.
- Наказом №6-ОП від 28.04.16 р. призначено відповідальну особу за справний стан та експлуатацію
обладнання підприємства - нач. БМД Саранова В. Ю.
- Наказом №11-ОП від 03.06.16 р. призначено відповідальну особу за нормативну документацію та
метрологічне забезпечення підприємства - гол, інженера Пилипчука Я. М.
- Наказом №12-ОП від 03.06.16 р. призначено відповідальну особу за виконання робіт підвищеної
небезпеки - Саранова В. Ю., а саме за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В до 35 кВ
включно:
- Наказами №7-ОП від 28.04.16 р. та №9-ОП від 29.04.16 р. по ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» затверджені та
введені в дію інструкції з ОП: директори, головного інженера, інженера ВТВ та інструкцій з ОП для
електромонтера;
- Наказом № 8-ОП від 28.04.16 р. по ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» затверджено виконання нормативноправових актів на підприємстві щодо організації охорони праці жінок, інвалідів та неповнолітніх.
- Наказом № 3-ОП від 27.04.16 р. по ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» затверджено норми видачі та порядок
забезпечення працівників захисними засобам, спецвзуттям. спецодягом та іншими 313.
Затверджено 03.06.16 р. директором переліки, а саме:
• робіт, що виконуються по нарядах та розпорядженнях в діючих електроустановках:
• осіб, які мають право видачі нарядів та розпоряджень на безпечне виконання робіт в діючих
електроустановках до і понад 1000В -Саранов В. Ю. (наказ № 12-ОП від 03.06.16 р.):
• осіб, які мають право одноособового огляду електроустановок до і понад 1ОООВ:
• осіб, які мають відповідні права при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Наказом № 5-ОП від 27.04.16 р. по ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» затверджено порядок інформування

працівників, робота яких пов’язана з небезпечними або шкідливими Факторами, інформуються під розпис
при проведенні ВСТУПНОГО інструктажу, реєструється в журналі ознайомлення з небезпечними виробничими
факторами.
- Наказом № 16 -ОП від 20.02.18 р. - Щур. С.Ю. по ТОВ «ЕНЕРГО ЛАЙН» щодо підтвердження дії
вище зазначиних Наказів з ОП.
Всі ІТП та працівники підприємства, відповідно до заявленої роботи підвищеної небезпеки, пройшли
навчання та чергову перевірку знань з питань охорони праці, ПБЕЕС. ПТЕЕС. правил пожежної безпеки про
що є записи в посвідченнях з ОП та протоколи комісій по перевірці знань з питань ОП.
______ На підприємстві є в достатній кількості, випробувані та придатні до використання електрозахисті засоби.
На підприємстві виконано вимірювання та випробування електрозахисних засобів, профілактичні
електричні вимірювання заземлюючих пристроїв, кола між заземлювачами та заземленими установками:
ізоляції силових та освітлювальних мереж, струмів КЗ по петлі «Р-Н» при системі живлення із заземленою
нейтраллю.
Необхідні інструменти та електрозахисті засоби випробувані, є в наявності та відповідають вимогам
нормативної документації.
Працівники підприємства працюють згідно посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці,
виробничих інструкцій, технологічних карт. На підприємстві ведуться та є в задовільному стані журнали з
охорони праці. В наявності нормативно-технічна документація, призначена відповідальна особа за її
ведення та збереження.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям. 313. миючими засобами та
спецхарчуванням згідно норм. Проходять періодичні медичні огляди (останній - в травні 2018 р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці га промислової безпеки;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
ІОНИ праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
ально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

флащацій зареєстрі^ана у журналі обліку суб'єктів
р.N //57
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згодД^т^*
Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ід в и щ о ^ '^ !
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не з^і«^‘?аєігьі
відмовляються від ного прийняття та повідомили про це відповії
паспорті

иторіальному органі Держпраці

^айих з метою заоезпечення виконання вимог
атацію (застосування) машин, механізмів,
•собами, які через свої реліг ійні переконання
авної податкової слу'жби і мають відмі гку в

