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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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 СДРПОУ 31802573_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________ Ясногор Олена Юріївна, (0566)638-641; ф. (0566) 639-286,
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

у 3-ШШ9 ~~

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, 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;

На території України____________________________________
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 
_________________________ договір не укладався__________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
______________ добровільний аудит не проводився_______________________________

(дата проведення аудиту)

___________________ Я. Ясногор Олена Юріївна________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— _ _ — -----------------------------------1

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, устаткування підвищеної небезпеки:

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць -11 одиниць,________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,



утом у числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7 одиниць_____
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Згідно організаційної структури управління підприємства, у складі ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»; 5 будівель, 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)

Інші відомості: Голова правління Ясногор О. Ю., пройшла навчання з курсу 
«Охорона праці - загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. ( протокол № 22-1 від 23.02.2017р.); пройшла навчання з 
«Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій, 
до обовязків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки» в 
КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. ( протокол № 35 від 
20.02.2019р.):___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

Відповідальною особою в цілом по підприємству за організацію робіт по__________
охорони праці та промислової безпеки;

забезпеченню безпечного проведення газонебезпечних робіт, призначено 
начальника ремонтної служби Калмикова М.О., наказ №134/1 від 22.03.2019р., з 
доповненням посадової інструкції обов’язками в сфері очолювання організаційно- 
технічної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на підприємстві, 
забезпечення безпечного проведення газонебезпечних робіт, безперебійної і 
технічно правильної експлуатації, ремонтів та утримання в працездатному стані 
обладнання, електрообладнання, устаткування та автотранспортної техніки в 
цілому по підприємству, якій пройшов навчання з курсу «Охорона праці - з  
агальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол 
№81 від 01.04.2019p), пройшов навчання з курсу «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2- 
7.02-12, в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», перевірку 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №117-18Д від 
21.12.2018р.); пройшов навчання з курсу «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №357 від 16.07.2019р); пройшов 
навчання з курсу «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №311 від 23.10.2017р); пройшов навчання з 
курсу «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць» НПАОП 41.0-1.01-79 в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №45 від 21.02.2019p),;

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 Сергій Володимирович - пройшов навчання з курсу 
«Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №34 від 25.02.2019р.), пройшов навчання з 
курсу « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в



будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12, в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», перевірку знань комісією ГУ Держгюаиі V
Дніпропетровській обл. ( протокол №117-18Д від 21.12.2018р); пройшов навчання 
з курсу «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 
(протокол №357 від 23.11.2018р); пройшов навчання з курсу «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №367 від 02.12.2016р); 
пройшов навчання з курсу «Правил техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць» НПАОП 41.0-1.01-79 в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №45 від 21.02.2019р); 
Сподіна О.Б,- пройшла навчання з курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол № 95 від 21.05.2018р. ), 
пройшла навчання з курсу «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12, в ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №117-18Д від 21.12.2018р). 
пройшла навчання з курсу «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №39 від 21.02.2019р); пройшла навчання з к у р с у  

«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85 в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 
(протокол №311 від 23.10.2017р); пройшла навчання з курсу «Правил техніки 
безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених 
місць» НПАОП 41.0-1.01-79 в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №45 від 21.02.2019р);

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 №107 від 01,03.2019р. введено в дію інструкція
інструкцій про проведення навчання

з охорони праці під час виконання земляних робіт на підземних комунікаціях. 
Наказом по підприємству №176 від 28.03.2017р. введено в дію інструкція 
з охорони праці для осіб, виконуючих роботи в газонебезпечних місцях.__________

На підприємстві розроблена та затверджена начальником ремонтної служби 
22.03.2019р. «Виробнича інструкція про порядок організації підготовки та
безпечного проведення газонебезпечних робіт»._________________________________
Наказом по підприємству №624 29.12.2018р. введено в дію «Положення про 
порядок проведення робіт підвищеної небезпеки на підприємстві ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ», на виконання яких оформлюється наряд- 
допуск»._______________________________________________________________________

Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі, а також земляні роботи, що



виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій щороку проходять спеціальне навчання, відповідні інструктажі,______

та інструктажу з питань охорони праці,

перевірку знань з питань охорони праці та «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» ( протокол перевірки знань №106 від 19.06 
2019р), «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць» (протокол перевірки знань № 124 28.01.2019р), 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»( 
протокол перевірки знань №43 від 15.07.2019р). Робітники, які виконуют работи на 
екскавоторі мають посвідчення з професії машиніст екскаватору (протокол 
перевірки знань №7 від 12.11 2018р.) Навчання, перевірка знань 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. Розроблені програми навчання та питання для перевірки знань.
На підприємстві є в наявності паспорти на техніку (екскаватори) та інші технічні 
документи (ПВР на виконання земляних робіт).__________________________________

експлуатаційної документації

Працівники ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» забезпечені спецодягом та засобами_____
засобів індивідуального захисту,

індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі: при 
роботі в колодязях 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.(протокол випробувань №№178:179; від 
05.08.2019) Наказом по підприємству №101 від 27.02.2019р..затверджена 
«Методика з проведення випробування запобіжних поясів» та призначення
відповідальної особи за проведення_____ випробувань. При роботі в
колодязях обов’язково застосовується протигаз шланговий ПШ-1 і ПШ-2 (який 
додатково укомплектований електро - повітряним насосом) - модель ЗІЗОД, що 
захищає обличчя, очі, органи дихання при проведенні трудової діяльності в умовах 
присутності кисню в повітрі менше 20 відсотків, вміст шкідливих речовин більше 
0,5%.
Працівники ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» забезпечені засобами колективного 
захисту при роботі в колодязях - лампа -  Індикатор газу (Газосигналізатори) типу 
ІГ ЛБВК-1 ТУ 4215-001-40037487-01 - газобезпечна бензинова лампа, призначена
для______________ виявлення______________ загазованості______________ повітряного
середовища.____________________________________________________________________

Також в роботі використовуються інвентарні дерев’яні та металеві приставні 
драбини. Комісією підприємства проводяться огляди та випробування драбин
( 11.07.2019р.)__________________________________________________________________

На дільницях підприємства ведуться «Журнали обліку та огляду засобів захисту». 
При виконанні робіт підприємство керується нормативно - правовими актами: 
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00- 1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпека праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць» НПАОП 41.0-1.01-79; «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Для виконання земляних робіт використовується спеціальна техніка: Екскаватор 
KOMATSU. PW 160-7EQ. 2008р, Екскаватор, 30-4321 Б, 1989р, Екскаватор. 30-2621, 
1983р.Техника щ ороку проходить технічний огляд. Матеріально - технічна база 
відповідає вимогам законодавства^ питань охорони праці
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Ясногор Олена Юріївна
(ініціали та прізвище)

j^Li,iя зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
органі Держпраці

Примітки: і. 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, устаткування 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.".


