
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,

м ісцез н ах од же н ня,
Код згідно з СДРПОУ_____ 31802573_______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Голова правління_____ Василенко Олександр Миколайович, (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 згідно до договору підряда або Дніпропетровська обл., 
м.Нікополь, проспект Трубників, буд.56,___________________________________________

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 проводился 21.02.2020р_______________________

(дата проведення аудиту)
Я , Голова правління Василено Олександр Миколайович

(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:

* Технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
що зазначені в додатках З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, а саме посудин,.що працюють під тиском
понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного палива_______________________________________________________________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів.устагковання 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 - 6 одиниць,
кількість робочих місць, у тому Ч И С Л І  Т И Х ,

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2____________
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)
Інші відомості: Голова правління Василенко О.М., пройшов навчання та 
перевірку знань комісією головного управління Держпраці у Дніпропетровської 
обл. з курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол № 78 від 
30.06.2020р.);______________________________________________________________________

Вдповідальним працівником за справний стан і безпечну експлуатацію 
обладнання під тиском, в цілом по підприємству призначено начальника ремонтної 
служби Калмикова М.О., наказ №298 від 11.06.2020р., якій пройшов навчання та 
перевірку знань комісією головного управління Держпраці у Дніпропетровської 
обл. 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 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №6 
від 22.01.2019р); пройшов навчання та перевірку знань 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» 
Дніпропетровській обласної ради (протокол №357 від 23.11,2018р); пройшов 
навчання та перевірку знань 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 (протокол N9357 від 16.07.2019р);

Наказом №298 від 11.06.2020р. призначена відповідальна особа за справний 
стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, начальник лабораторій ХБ 
та ЗПВБ - Чічкань Б.В. яка пройшла навчання та перевірку знань комісією 
головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл. з курсу «Охорона праці 
-загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради (протокол №282 від 27.08.2019р), пройшла навчання та перевірку знань з 
курсу «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18,______в КП «Навчально-курсовий комбінат»
Дніпропетровської обласної ради (протокол №6 від 22.01.2019р); пройшов 
навчання та перевірку знань 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»
Дніпропетровській обласної ради (протокол №72 від 25.03.2019р);



Призначено обслуговуючий персонал, щодо обслуговування обладнання під 
тиском (автоклавів), приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів, який 
пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо 
обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно- 
вимірювальних приладів (в частині експлуатації згідно НПАОП 0.00-1.81-18 m.VII, 
р. 3),а саме: слюсар з КВП та А Губар A.C. якій пройшов, перевірку знань в 
установленому порядку комісією підприємства протокол N9131 від 10.12.2019р, 
протокол №48а від10.02.2020р; Лаборанти хімічного аналізу СОТ : Манахова І.В., 
Євсєєва Т.В., Черкащенко М.Я, Гапич М.Л., Заугольнікова І.О. яки пройшлі, 
перевірку знань в установленому порядку комісією підприємства протокол № 137
від 08.06. 2020р; протокол №49 від 10.02.2020р____________________________________
Наказом №73 від 28.02.2018 створено комисію про перевірку знань з питань

охорони праці у складі: голова комісії - Калмиков М.О.,_____________________________
члени комісії: Чічкань Богдана Вікторівна - пройшла навчання та перевірку знань з 
курсу «Охорона праці -загальний курс» в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради (протокол №282 від 27.08.2019р.); пройшла 
навчання та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час енксплуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (протокол №6 від 
22.01.2019р); пройшла навчання та перевірку знань 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 (протокол № 72 від 25.03.2019р);______________
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 енксплуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради (протокол №6 від 22.01.2019р); пройшла 
навчання та перевірку знань 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 (протокол №39 від 21.02.2019р); 
пройшла навчання та перевірку знань 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 01.001-1-4 р.5______в КП «Навчально-курсовий комбінат»
Дніпропетровської обласної ради (протокол №72 від 25.03.2019р),_________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству №67/1 від 28.01.2019р. створено службу охорони праці, 
у складі: начальник служби охорони праці Славич О.Ю., провідний інженер з 
охорони праці Сподіна О.Б., інженер з охорони праці та екології Ісакова Л.І. 
Розроблені та затверджені: Система управління охороною праці, наказ N923/1 від 
10.01.2019р. , Положення про службу охорони праці, наказ N967/1 від 28.01.2019р.

наявністю служби охорони праці
Наказом по підприємству №40/1 від 22.01,2019р. введено в дію інструкція з 
охорони праці «Вимоги безпеки і зазщіти здоров’я працівників під час роботи 
стерилізаторів- - автоклавів, що працюють під тиском». 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 12.17.2019р. введено в дію інструкція з охорони праці по 
загальним вимогам пожежної безпеки для працівників ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».



Робітники при прийомі на роботу проходять вступний інструктаж в службі ОХОРОНУ, 
праці, первинний и періодично повторний, позаплановий, цільовий інструктажі на V 
робочому місті. На підприємстві ведуться: Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, з відмітками проведення первинного, повторного, 
позапланового, цільового інструктажів.
Робітники, які виконують роботи з експлуатації стерилізаторів парових щороку
проходять спеціальне навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань________
з питань охорони праці та «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 , «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; Навчання та інструктажі з охорони праці 
проводяться відповідно до вимог Типового положення «Про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05 
затверджено наказом №15 від 26.01.2005 зі змінами затверджено наказом № 140 
від 30.01.2017, та вимог Положення «Про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», затверджено 
наказом №48 від 21.01.2019р._____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації. «Положення про технічне обслуговування 
стерилізаторів парових», затверджене наказом № 3 від 16.05.2018 р.»; «Регламент 
робіт які виконуються під час технічного обслуговування стерилізаторів парових 
ГК-100-3, ВК-75, затвержено наказом №118 від 06.03.2019р. Акти технічних 
оглядів, графіки обслуговувань. Ведеться щозмінний журнал, в якому 
здійснюються записи обслуговуючого персоналу про результати огляду і 
перевірки стерилізатора перед початком і після закінчення роботи обладнання, 
згідно регламенту робіт.___________________________________________________________

е к с п л у ата ц і й н ої д о ку м е нта ц і ї
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відбувається 
відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», затверджених наказом Міністерства 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,___________________________________________________
На дільницях підприємства ведуться «Журнали обліку та огляду засобів захисту». 
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.Наказом №94 
від19.02.2019р. створено комісію з прийому та перевірці 313 на відповідність 
вимогам нормативних документів.______________________

засобів індивідуального захисту.

Шляхом укладання договору з відповідними експертними організаціями, а саме: 
ТО В «Придніпровський центр технічного аудиту» (Атестат про акредитацію 
№70202 тип А. Діє від 06.12.2019 до 13.01.2024, зареєстровано у реєстрі 
національного агентства з акредитації України) проводиться випробування, 
виконання технічного огляду, експертного обстеження з метою забезпечити 
утримання обладнання під тиском у справному стані та його безпечну експлуатацію.
На підприємстві в наявності нормативно - правовими актами .правила з о х о р о н и  
праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:
ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________________



НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час енксплуатаиії обладнання, що
працює під тиском». НПАОП 0.00- 1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», НПАОІІ 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.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці._________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці._______________
Товариство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками, також в наявності експлуатаційна документація на 
обладнання.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці. Для виконання заявлених видів робіт підприємство використовує ручний 
слюсарний інструмент: ключ гайковий, викрутка, плоскогубці. На підприємстві 
ведуться журналі огляду та обліку слюсарного інструмента.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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.” .

^ ^ й р ац ія  зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
'Територіальному органі Держпраці______л -с -* . 20

Олександр Миколайович Василенко


