
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам - 

законодавства з питань охорони пр а о і :.::.т:.:ВХ'ЖР--2ї̂

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
_________________________________________«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»__________________ ,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53201, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників, буд.56,__________

місцезнаходження,
Код згідно з еДРПО У 31802573__________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Голова правління Ясногор Олена Юріївна, (0566)638-641: Ф. (0566) 639-286,

прізвище, ім 'я та по батькові керівника, ном ер  телефону, 

телеф аксу, адресо  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 пощти;
На території України згідно до договора підряду або Дніпропетровська обл., 
м.Нікополь, проспект Трубників, буд.56,_________________________________________

м ісце  виконання робіт підвищеної небезпеки то /або  експлуатаці’і (застосування) 

м аш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особам и стосовно відшкодування 
наслідків можливої ш ко д и _____________________ договір не укладався

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, ном ер  і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
п р а ц і____________ добровільний аудит не проводився_______________________

(дата проведення аудиту)

Я, Голова правління Ясногор Олена Юріївна___________________________
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи

_________________________________________________________________________________І
або фізичної особи — підприємця)

ЦІЄЮ декларацією  підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази то 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, що виконуються на висоти понад 1,3 метра_____________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та /або  м аш ин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або  м а р ка  (за наявності), 

ном ер  парти', дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та /аб о  експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

u  ^іаданн>.'н істзативних послуг



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

97_______одиниць._______________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Згідно організаційної структури управління підприємства, у складі ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»: 5 будівль, 5 виробничих підрозділів: 8 дільниць.___________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Офісне приміщення розташовано за адресою: 53201, Дніпропетровська обл., 

м.Нікополь, проспект Трубників, буд.56.: виробниче примещення розташовано за 
адресою: 53201, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників, буд.56.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і в ід о м о с т і: Голова правління Ясногор О. Ю., пройшла навчвання та 
перевірку знанаь з курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради ( протокол № 22-1 від 
23.02.2017р.): пройшла навчвання та перевірку знанаь з курсу « Правил охорони
(прізвище, ім 'я то по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

праці під час виконання робіт на висоті» в КП «Навчально-курсовий комбінат»
охорони праці та промислової безпеки;

Дніпропетровської обласної ради (протокол №25 від 23.02.2017р).________________
Начальник служби виробництва енерносіїв Охромій О.В., пройшов навчання та 
перевірку знань з курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №290 від 
06.10.2016.) . пройшов навчання та перевірку знань з курсу « Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради (протокол №25 від 23.02.2017р).________________

Начальник дільниці з виробництва питної та технічної води служби виробництва 
енерносіїв Манастирський А.А. пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради (протокол №83-А від 25.03.2011.) та перевірку 
знань з курсу «Охорона праці -загальний курс» комісією підприємства (протокол 
№12. від 21.03.2017р.). пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №25 від 21.01.2019р)._____

Вдповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, в цілому по підприємству 
призначено начальника ремонтної служби Калмикова М.О.. наказ М°147 від 
28.03.2019р.. якій пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці - 
загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради (протокол №81 від 01,04.2019р). пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №8 
від 21.01.2019Р)._____________________________________________________________

Наказом №73 від 28.02.2018 створено комисію про перевірку знань з питань 
охорони праці у складі: голова комісії - Калмиков М.О.. члени комісії: Селезньов 
С.В. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» 
в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол 
№290 від 06.10.2016р. ). пройшов навчання та перевірку знань з курсу « Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол Nq8 в і д  21.01.2019р).. 
Клименко Д.С. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці - 
загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради (протокол №34 від 25.02.2019р.). пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в КП



г «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №8 
від 21.01.2019р)., Сподина О.Б. пройшла навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради (протокол № 95 від 21.05.2018р. ), пройшла 
навчання та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради ( п р о т о к о л  №25 від 23.02.2017р).

Наказом по підприємству №67/1 від 28.01.2019р. створено службу охорони праці,
наявністю служби охорони праці 

У складі: начальник служби охорони праці, провідний інженер з охорони праці, 
інженер з охорони праці та екології. Розроблені та затверджені: Система 
управління охороною праці, наказ №23/1 від 10.01.2019р. , Положення про
службу охорони праці, наказ №67/1 від 28.01.2019р.____________________________ ,
Наказом по підприємству №74 від 28.02.2018р. введено в дію інструкція з

інструкцій про проведення навчання
охорони праці під час виконання робіт на висоті. Наказом по підприємству М°624 
29.12.2018р. введено в дію «Положення про порядок проведення робіт 
підвишеної небезпеки на підприємстві ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», на виконання 
яких оформлюється наряд-допуск»._____________________________________________

При виконанні робіт підприємство керується нормативно - правовими актами: 
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00- 1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями».__________________________________
Робітники, які виконують роботи на висоті, щороку проходять спеціальне________

та інструктажу з питань охорони праці, 
навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці та 

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». Навчання та інструктажі 
з охорони праці проводяться відповідно до вимог Типового положення «Про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», та 
вимог Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», затверджено наказом №48 від 
21.01.2019р._____________________________
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відбувається 
відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджених 
наказом ІУІіністерства соціальної політики України 29 листопада 2018 року N 1804, 
«Положення про порядок забезпечення працівників підприємства ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту», затверджених наказом по підприємству та 
додатково до умов колективного договору (реєстровий номер 20/03-12/19 від 
08.05.2019р.). Працівники ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами в повному обсязі

засобів індивідуального захисту,
Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 працівники підприємства забезпечені 
поясами запобіжними безлямковими з ланцюговим стропом 2ПБ и поясами 
запобіжними лямковими ПЛ (ТУ У 25266590.001-99). Поясі лямкові запобіжні, 
каски, використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та експлуатаційній документації 
виробника. Наказом по підприємству №101 від 27.02.2019р., затверджена 
Методика з проведення випробування запобіжних поясів та призначення 
відповідальної особи за проведення випробувань._______________________________

Під час виконання робіт на висоті використовуються інвентарні приставні, виш ки- 
тури "K O M nA K T"V IR A S TA R  1,7 х 0,8м, які відповідають вимогам ГОСТ 24258-



88 и мають паспорт виробника ТОВ «ВІРАСТАР» м. Київ. Огляд та експлу^.тац|^ 
риштувань ведеться відповідно до вимог ГПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті. Результаті оглядів фіксуються в «Журналі

експлуатаційної документації
приймання та огляду риштувань та помостів.» Також в роботі використовуються

інвентарні дерев’яні та металеві приставні драбини.______________________________
На дільницях підприємства ведуться «Журнали обліку та огляду засобів захисту».
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці._____

Ясногор Олена Юріївна
(ініціали та прізвище)\(™Дпис ) 

2019 р.

5ція зареєстрована у журналі 
госпбЖГрювання у територіальному органі 

20^р.

обліку суб ’єктів 
Держпроці __

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 відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


