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ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДПОВІДНОСТІ матерІаЛЬНО-ТеХНІЧНОЇ баЗИ  Ш4МОГ-сНІ?Н- • --
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,

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

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:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму 
високої частоти;____________________________________________________________________

(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 - 21 одиниць,_________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -15

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

«Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат»____________
з питань охорони праці та промислової безпеки;

Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. ( протокол N2 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.);______________________________________________________________________

Відповідальною особою за надійну і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», призначений начальник 
електроцеху - головний електрик Снчєв Сергій Олександрович, . наказ №136 від 
22.03.2019р., якій пройшов навчання з курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці V Дніпропетровській обл. (протокол №45 від 23.03.2017р); 
пройшов навчання з курсу «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил техничної експлуататції 
електроустановок спожівачів», та з Правил пожежної безпеки в Україні НПАПБА 
01.001-14 р.5 в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровській обласної 
ради, перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл. (протокол 
№193 від 25.06.2019р); 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 №39 від 21.02.2019р);
Наказом №73 від 28.02.2018 створено комисію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі: голова комісії - Снчев С.О., члени комісії: Закуренко О.М., 
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 №134 від 22.06.2017р.), 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 №39 від 21.02.2019р); пройшов навчання з курсу 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21- 
98, «Правил техничної експлуататції електроустановок спожівачів», та з Правил 
пожежної безпеки в Україні НПАПБА 01.001-14 р.5 в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровській обласної ради, перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №193 від 25.06.2019р), 
Сподина 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 «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 курсу



«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21- 
98, «Правил техничної експлуатації електроустановок спожівачів», та з Правил 
пожежної безпеки в Україні НПАПБА 01.001-14 р.5 в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №72 від 25.03.2019р);

Наказом по підприємству №67/1 від 28.01.2019р. внесено зміни в службу охорони
наявністю служби охорони праці

праці, затверджено службу з охорони праці у наступному 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 №578 від 19.12.2018р.затверджено та введено в дію 
Положення про електричний цех, як підрозділ підприємства ПрАТ
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ».______________________________________________________________
Наказом по підприємству №100/1 від 12.03.2018р. введено в дію інструкція з

інструкцій про проведення навчання
охорони праці для електромонтерів оперативно-ремонтного персоналу з 
обслуговування ел. устаткування підстанцій, слюсарів електриків з ремонту 
електроустаткування понад 1000В, електромонтерів з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування понад 1000В, електромонтерів з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування (апаратників) дільниці азотно-водневого комплексу . Наказом 
по підприємству №37 від 29.01,2018р. введено в дію інструкція з охорони праці 
для осіб технологічного персоналу маючих II групу з електробезпеки. Наказом по 
підприємству №335 від 12.07.2019р. введено в дію інструкція з охорони праці по
загальним вимогам пожежної безпеки для_____ працівників ПрАТ
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ».
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». Наказом 
по підприємству №100/1 від 12.03.2018р. введено в дію інструкція з охорони 
праці для електромонтерів з ремонту та обслуговуванню електроустаткування при 
виконанні робіт з обслуговування повітряних ліній електропередач та ліній 
зовнішнього освітлення. Наказом по підприємству №37 від 29.01.2018р. 
введено в дію інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та 
монтажу кабельних ліній: Наказом по підприємству №100/1 від 12.03.2018р. 
введено в дію інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування при виконанні робіт з ремонту та технічному 
обслуговуванню автоматичних установок з пожежної сигналізації електричного 
цеху._______________________________________________________________________________

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад
та інструктажу з питань охорони праці

1000В, пройшли навчання за професією електромонтер, і мають відповідну групу 
з електробезпеки. Щороку проходять спеціальне навчання, відповідні інструктажі, 
перевірку знань з питань охорони праці та «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил техничної 
експлуатації електроустановок спожівачів», та з Правил пожежної безпеки в 
Україні НАПБ А 01.001-14: «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»: 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



Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений 
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;____________________
НПАОП 0.00-4.15-98 в редакції від 30.03.2017, Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці;____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці;___________________________________________
Товариство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками, також в наявності експлуатаційна документація на 
обладнання та пристрої,___________________________________________________________

(нормативно-правовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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

^ Я сн о го р  Олена Юріївна
(підпис) ^  (ініціали та прізвище)

2019 р.

':^вї9р Д екл ар ац ія  зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
Територіальному органі Держпраці ю / У р.

Примітки: а. 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.".


