
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»_____________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
___________ 53201, м. Нікополь. Дніпропетровська обл., пр. Трубників. 56. код згідно з ЄДРПОУ
30926946._________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

________________Генеральний директор Атанасов Юрій Васильович__________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________ +380 056630100. otvkva@centravis.com___________________________________
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;

_______________ м. Нікополь. Дніпропетровська обл.. пр. Трубників. 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 обовязкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути 

заподіяна пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки. включаючи 
пожежовибухонебезпечні обекти та обєкти. господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру №ОПН-006/1788/015520 від 15.09.2020 
року з Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія», термін дії до
22.10.2021 року.________________________________ ________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит 

________________________ лроводився 20.08.2020р______________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Генеральний директор Атанасов Юрій Васильович______________________________
(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:

Технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме
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устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж.
технологічне електрообладнання)__________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), а саме:
Кабельні лінії розподільного пристрою п/ст 5. інв.№11997 в кількості 23 одиниці, а саме:
- кабельна лінія 6кВ ААБГВ 3x120 Ь=250 м. яч.ф.5-01 до 1КТП1; рік виготовлення 1977р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 2 (3><185) Ь=510 м. яч. ф. 5-02 ввод ПС №4: рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=200 м. яч.ф.5-41 до ТП-8; рік виготовлення 1987р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x120 Ь=200 м. яч.ф.5-07 до 2КТП2: рік виготовлення 2002р.. Україна
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=250 м. яч.ф.5-10 до ТП-1№1; рік виготовлення 1973р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АПвЗБВ 3x70 Ь=280 м. яч.ф.5-06 до ТП7: рік виготовлення 1973 р . . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=250 м. яч.ф.5-11 до ТП-1№3; рік виготовлення 1973р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=65 м. яч.ф.5-12 до ТП-3: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=50 м. яч.Ф.5-13 до ТП-4№1: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x95 Ь=100 м. яч.ф.5-14 до ТП-№5: рік виготовлення 2007р. . Україна
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=240 м. яч.ф.5-15 до ТП-10: рік виготовлення 1971р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь-60 м. яч.ф.5-16 до ТП №2: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 2(3x185) Ь=510 м. яч. ф. 5-33 ввод ПС №4: рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=250 м. яч.ф.5-34 до ТП-1№2; рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=250 м. яч.ф.5-35 до ТП-1№4: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь-70 м. яч.ф.5-36 до ТП-4№2: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=80 м. яч.ф.5-37 до ТП №3 : рік виготовлення 1971р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=80 м. яч.ф.5-38 до ТП №1: рік виготовлення 1971р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь-65 м. яч.ф.5-40 до ТП-2; 2014г.. Україна
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь-150 м. яч.ф.5-45 до ТП-9: рік виготовлення 1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70(40) + АСБ 3x95(100) Ь=140 м. яч.ф.5-46 до ТП-11; 2009р.. Україна
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x120 Ь=210 м. яч.ф.5-47 до 2КТП2; рік виготовлення 2002р. . Україна
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=280 м. яч.ф.5-48 до ТП-6: рік виготовлення 1977р. . СРСР

Кабельні лінії розподільного пристрою п/ст 6 тип КСО. інв.№11965 в кількості 28 одиниць, а саме:
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x70 Ь=145 м. яч.ф.6-01 до ТП-17-2; рік виготовлення 1971р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x70 Ь=182 м. яч.ф.6-03 до ТП-17-3: рік виготовлення 1961р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 2(3x150) Ь=130 м. яч.ф.6-05 до ТП-16-2(1); рік виготовлення 2008р. . 
Україна
- кабельна лінія 6кВ ААПЗ 3x120 Ь=210 м. яч.ф.6-06 до 2КТП 18; рік виготовлення 1978р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=140 м. яч.ф.6-07 до ТП-1; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ Зх185+ААБ 3x185 Ь=25+120 м. яч.ф.6-09 до ТП-11; рік виготовлення 
1973р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ З.ХІ50+ААБ 3x185 Ь=25+120 м. яч.ф.6-09 до ТП-11; рік виготовлення 
1973р. .СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=35 м. яч.ф.6-10 ТП-9; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=255 м. яч.ф.6-17 до КТП; рік виготовлення 2008р.. Україна
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=140 м. яч.ф.6-18 до ТП-4; рік виготовлення 1973р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ(2) 3x150 Ь=155 м. яч.ф.6-19 до ТП-16-2; рік виготовлення 2008р., 
Україна
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3><70 Ь=230 м. яч.ф.6-20 до ТП-14: рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=160 м. яч.Ф.6-21 до ТП-3; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=420 м. яч.ф.6-24 до ТП-5; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААТІІВ 3x95 Ь=180 м. яч.ф.6-25 до ТП-17-1; рік виготовлення 1971р.. СРСР
- кабельна лінія бкВ АСБ 3x185 Ь=80 м. яч.ф.6-28 до ТП-7; рік виготовлення 1986р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3х 120 Ь=240 м. яч.ф.6-29 до 2КТП 18; рік виготовлення 1987р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ(2) 3x150 Ь=165 м. яч.ф.6-31 до ТП-17-4; рік виготовлення 2007р. .
Україна



- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x185 Ь=80 м. яч.ф.6-32 до ТП-6; рік виготовлення 1989р., СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x70 Ь=100 м. яч.ф.6-34 до ТП-15; рік виготовлення 1961р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x70 Ь=270 м. яч.ф.6-35 до КТП; рік виготовлення 2009р.. Україна
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x95 Ь=180 м. яч.ф.6-36 до ТП-16-1; рік виготовлення 1961р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=180 м. яч.ф.6-40 до ТП16-3; рік виготовлення 1961р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=190 м. яч.ф.6-41 до ТП-2; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААБ 3x70 Ь=180 м. яч.ф.6-43 до ТП-10; рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АПвЗВнт + ААШВ (4x240) Ь=692 м. ввод на ПС №6; рік виготовлення 2009р.. 
Україна
- кабельна лінія 6кВ АПвЗВнт + ААШВ (4x240) Ь=644 м. ввод на ПС №6: рік виготовлення 2009р.. 
Україна
- кабельна лінія 6кВ АПвЗВнт + ААШВ (4x240) Ь=600 м. ввод на ПС №6: рік виготовлення 2009р. . 

Україна

Кабельні лінії розподільного пристрою п / ст 4. інв.№12015 в кількості 9 одиниць, а саме:
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=120 м. яч.ф.4-01 до ТП-5: рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=101 м. яч.ф.4-02 до ТП-3: рік виготовлення 1970р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=150 м. яч.ф.4-03 до ТП-7: рік виготовлення 1970р. . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=30 м. яч.ф.4-05 до конденсаторної батареї №1: рік виготовлення 
1986р . . СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=30 м. яч.ф.4-06 до конденсаторної батареї №2; рік виготовлення 
1970р . .СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=24 м. яч.ф.4-11 до конденсаторної батареї №3; рік виготовлення 
1986р. .СРСР
- кабельна лінія 6кВ ААШВ 3x70 Ь=209 м. яч.ф.4-12 до ТП-2; рік виготовлення 2007р.. СРСР
- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=20 м. яч.ф.4-14 до ТП-1; рік виготовлення 1970р. . СРСР

- кабельна лінія 6кВ АСБ 3x70 Ь=120 м. яч.ф.4-15 до ТП-4. рік виготовлення 1973р. . СРСР_______
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 -  3. в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  З 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Згідно організаційної структури управління підприємства у складі ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН»: 6 будівель. 5 структурних підрозділів. Офісне приміщення підприємства розташувано за 
адресою: 53201. Дніпропетровська обл.. місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56: виробничі 
приміщення розташовані за адресою: 53201. Дніпропетровська обл.. місто Нікополь, проспект
Трубників, будинок 56._________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень),^виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці генеральний 
директор ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» Атанасов Юрий Васильович, який пройшов 
навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області, 
створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65 в ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» по загальному курсу з охорони праці (посвідчення №19-18-19. протокол 
№19-18 від 10.04.2018р.). '

Менеджер з організації ефективного використання енергії Ткачов О.В. пройшов навчання із 
загального курсу охорони праці, з НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації 
трубопроводів пари та гарячої води. НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому 
господарстві підприємств чорної металургії. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем



газопостачання. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями. НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості. НПАОП
27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії. НПАОП 27.5-6.01-79 «Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні 
положення. Порядок застосування. НПАОП 0.00-1.28-13 Правила охорони праці під час холодного 
оброблення металів в ДП ««Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.04.2018 №19/18).

Менеджер з організації ефективного використання енергії Ткачов О.В. пройшов навчання з 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском в 
ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 30.07.2019 №64/19).

Менеджер з організації ефективного використання енергії Ткачов О.В. пройшов навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної безпеки в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області з підтвердженням V групи з електробезпеки (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.04.2018 №32/16-18)

Менеджер з організації ефективного використання енергії Ткачов О.В. пройшов навчання з 
НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах» в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 10.12.2019 №122/19).

Начальник дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного електрообладнання Іванов 
М.В. пройшов навчання із загального курсу охорони праці, з НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони 
праці у трубному виробництві. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 27.1-1.09- 
09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії. НПАОП 0.00- 
1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. 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. НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії. НПАОП 27.5-6.01-79 «Бірочна система на 
підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування. НПАОП 0.00-1.28-13 
Правила охорони праці під час холодного оброблення металів. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00-1.69-13 Правила 
охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовуючих установок в ДП ««Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» 
та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 30.07.2019 №64/19).

Начальник дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного електрообладнання Іванов 
М.В. пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної 
безпеки в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з підтвердженням V групи з електробезпеки (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.06.2019 №32/30)



Начальник дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного електрообладнання Іванов 
М.В. пройшов навчання з НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо- 
збагачувальних комбінатах» в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 10.12.2019 №122/19).

Начальник дільниці експлуатації електричних мереж і підстанцій ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Закуренко О.М. пройшов навчання із загального курсу охорони праці в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
29.06.2020 №78).

Начальник дільниці експлуатації електричних мереж і підстанцій ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Закуренко О.М. пройшов з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної 
безпеки в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з підтвердженням V групи з електробезпеки 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 25.06.2020 №80).

Начальник дільниці експлуатації електричних мереж і підстанцій ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Закуренко О.М. пройшов навчання НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку 
знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 17.06.2020 №71).

Начальник електроцеху -  головний електрик ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Енчев С.А. пройшов 
навчання із загального курсу охорони праці в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.06.2020 №78).

Начальник електроцеху -  головний електрик ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Енчев С.А. пройшов 
навчання пройшов з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної 
безпеки в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з підтвердженням V групи з електробезпеки 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 25.06.2020 №80).

Начальник електроцеху -  головний електрик ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Енчев С.А. пройшов 
навчання пройшов навчання НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 24.01.2020 №7).

_______Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання підвищеної
небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який 
відповідно до своїх посадових зобовязань здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією устатковання напругою понад 1000 В
_________ На виконання вимог п.З глави VI НПАОП 27.0-1.01-08 наказами по підприємству
призначені особи (з числа інженерно-технічних працівників, які пройшли відповідне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні за справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також відповідальні за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки.
_________ Наказом від 26.12.2019 №260 по підприємству менеджера з організації ефективного
використання енергії Ткачова О.В.. який має V групу з електробезпеки, призначено особою.



відповідальною за справний стан та за безпечну експлуатацію електрогосподарство підприємства, 
начальника дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного електрообладнання Іванов М.В., 
який має V групу з електробезпеки, призначено особою, відповідальною за справний стан та за 
безпечну експлуатацію електрообладнання дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного 
електрообладнання.
________Згідно договорів № 4600010573 від 01.03.2018р. та № 4600010572 від 0І.03.2018р. з
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», яке має Дозвіл Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області на виконання робіт: монтаж, демонтаж, ремонт, 
технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -  устатковання 
напругою понад 1000В (електричного устатковання електричних мереж: технологічного 
електрообладнання) (напругою до 154 кВ включно) № 1238.19.12 від!9.11.2019р. терміном дії до 
19.11.2024р. проводиться оперативне обслуговування електроустановок та технічне обслуговування, 
діагностику, поточні та капітальні ремонти, дообладнання енергетичного обладнання. Допуск 
персоналу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» к роботам в діючих електроустановках, як 
прикомандированого персоналу, виконується згідно вимог НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів та Списку електротехнічних працівників, які мають право 
на допуск при виконанні робіт за нарядами та розпорядженнями в електроустановках до та понад 
1000В в 2020р.. затвердженого в.о. голови правління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 17.12.2019р.
________На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів х 
питань праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки розроблено у відповідності до НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та затверджено наказом генерального директора від
25.01.2019 №15. Наказ генерального директора №321 від 15.10.2018 «Про організацію і безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки». Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд- 
допуском відповідно з вимогами НПАОП 27.0-4.03-19. На виконання робіт в електроустаткування 
видається наряд-допуск або розпорядження відповідно з вимогами НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Право видачі наряду та розпоряджень 
надається керівникам структурного підрозділу, які мають групу V при роботі в електроустановках
понад 1000 В.___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Наказом генерального директора від 01.06.2000 №010/08 на підприємстві створена служба 
охорони праці та навколишнього середовища, яка функціонує у відповідності до вимог «Положення 
про службу охорони праці та навколишнього середовища» (затвердженого керівноком управління 
персоналом та організаційним розвитком 14.11.2018р.). діючого на підставі «Системи управління 
охороною праці» ( затвердженої наказом від 04.08.2014р.. № 351). Чисельність служби -  5 осіб 
(начальник служби, провідний інженер з охорони праці, інженер з охорони праці ТПЦ. інженер з 
охорони праці ТВЦ. провідний Фахівець з питань цивільного захисту). Служба підпорядкована 
безпосередньо генеральному директору ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» Начальник 
служби охорони праці та навколишнього середовища Ісмаілов Рустам Хошимжонович (наказ про 
призначення №37/ок від 24.02.2020). який пройшов навчання із загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах. НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості. НПАОП 
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці при експлуатації обладнання, 
що працює під тиском. НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії. НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому 
господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному 
виробництві. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила улаштування



електроустановок ШУЕ') та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного 
управлыння Держпраці України від 01.09.2020р. №2635 в ТОВ «НВЦ Майстер-Коуч»._____________
наявністю служби охорони праці,

_______На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників
підприємства. Згідно з п.6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться : «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці». Затверджено програму вступного інструктажу та перелік питань первинного 
інструктажу. На підприємстві розроблено та введено в дію наказом генерального директора від 
27.04.2018 № 110 Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці на ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙ». Працівники проходять перевірку знань з 
питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії структурних підрозділів ПрАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» з перевірки знань з питань охорони праці.

_____ Наказом генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙ» № 601 від
20.12.2016р. введено в дію Положення про застосування биркової системи на ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙ». Наказом генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙ» №554 від 28.11.2014р. введено в дію Положення о застосуванні нарядів-допусків при 
виконанні робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. Безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці ( інструкціями по професії та видам робіт), 
які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохорони праці №9 від 29.01.1998 року. 
Інструкції з охорони праці переглянуті та затверджені наказами генерального директора ПрАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОЯАКТЇЇН ЮКРЕЙ»: інструкція з охорони праці БП 00-57 для електромонтера по 
ремонту та обслуговуваню електрообладнання дільниці по ремонту та експлуатації високовольтного 
обладнання (затверджена наказом генерального директора від 09.12.2017 №391): інструкція з 
охорони праці БП 00-07 для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електрообладнання до 
1000В. (затверджена наказом генерального директора від 28.02.2019 №47). Інструкції з охорони 
праці переглянуті та затверджені наказами голови правління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСИРСИ»: інструкція 
з охорони праці БПІ -81-360 -20 для електромонтерів з ремонту та обслуговування електро
обладнання (затверджена наказом голови правління від 15.01.20 № 29). інструкція з охорони праці 
БПІ 00-05-20 при виконанні робіт на висоті (затверджена наказом голови правління від 03.11.20. № 
466). інструкція з охорони праці БПІ 83-365-20 для електромонтера по ремонту та монтажу 
кабельних ліній (затверджена наказом голови правління від 07.05.20 № 245).
________ Згідно довідника класифікаційних характеристик, затверджених Мінпраці від 29.12.2004р.
№ 336 на підприємствах розроблені та затверджені посадові інструкції керівників та фахівців.

На підставі правил та норм з охорони праці та з ціллю підвищення рівня профілактичної роботи з
охорони праці на підприємстві та у структурних підрозділах наказом від 15.11.2019 №356_____
організовано роботу з охорони праці на ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙ». 

інструкцій прошроведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

________ Професійно-технічного навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників,
курси цивільного призначення для робітників і посадових осіб ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» з питань 
охорони праці на право виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636187 і 
наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 № 20-л «Про переоформлення ліцензії» та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» згідно 
ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636696 і наказу Міністерства освіти і науки 
України від 05.06.2020 №■ 158-л «Про переоформлення ліцензії.
______ 3 метою удосконалення рівня професійної кваліфікації та компетентності персоналу.
ефективності та якості професійно-технічного навчання персоналу підприємства затверджено плани 
професійно-технічного навчання робочих у структурних підрозділах підприємства. Наказ від
01.01.2020 №4 «Про план професійно-технічного навчання персоналу на 2020 рік» створено 
кваліфікаційні комісії з приймання екзаменів у персоналу підприємства.



Працівники, зайняті на експлуатації устатковання підвищеної небезпеки у відповідності до 
вимог НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли навчання та перевірку знань з відвовідної професії та мають 
посвідчення «Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання до та вище 1000В »:
_____ Кочуров Микола Сергійович -  посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №5161 від 21.06.2018 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» посвідчення № 
32/16-18-24 від 26.04.2019р. на Угрупу з електробезпеки
______Великий Петро Олегович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
№3131 від 22.01.2018 Пр АТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». посвідчення № 010057 від 
01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки
______ Наговський Геннадій Леонідович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №1268 від 22.11.2017 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». посвідчення № 
131 від 01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки
_______ Семенова Ольга Миколаївна - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №2214 від 30.07.2019 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». посвідчення № 31 
від 01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки
______ Гузь Олена Миколаївна - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
№836а від 29.03.2017 ТОВ ««ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», посвідчення № 6 від 01.03.2018р. на 
ІУгрупу з електробезпеки
______ Пащенко Ольга Іванівна - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
№2731 від 25.08.2020 ТОВ ««ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», посвідчення № 17 від 01.03.2018р. на 
ІУгрупу з електробезпеки
______ Маковська Ганна Яківна - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
№1416 від 28.02.2018 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». посвідчення № 38 від 
01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки
______ ТТТяповял Олександр Сергійович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №1056 від 22.11.2017 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». посвідчення № 44 
від 01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки
_______Смельянов Олександр Володимирович - посвідчення на право виконання робіт з
підвищеною небезпекою № 3435 від 19.04.2016 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». 
посвідчення № 115 від 01.03.2018р. на ІУгрупу з електробезпеки

_______Вище вказані робітники пройшли перевірку знань з питань охорони праці за фахом та
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21.98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. НАПБ А.01.001-2004 Правила 
пожежної безпеки в Україні з підтвердженням групи з електробезпеки (протокол №232 від
28.01.2020 та №233 від 29.01.2020) в комісії ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» склад, якої затверджений 
наказом № 73 від 28.02.2018р. «Про затвердження комісій по перевірці знань з питань охорони 
праці».

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоровя України від 21.05.2007 №246 на підприємстві 
організовано проведення медичних оглядів. Медичні огляди працівникам ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними факторами 
виробництва проводяться сзілно з Положення про проведення попередніх та періодичних медичних 
оглядів робітників підприємства, затвердженого наказом генерального директора від 06.07.2018 № 
184. Робітникам ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» проведений періодичний медичний огляд ( заключний 
акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 
29.07.2019)

_____ На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
(затверджено Постановою КМУ від 01 серпня 1992р за №442) на підприємстві проводиться атестація 
робочих місць за умовами праці з метою підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення. 
Згідно наказу генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» від 01.11.2019 
№220 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці в структурних підрозділах» 
атестація робочих місць проводилася з 01.112019р. по 31.12.2019р.



устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів Укріїни
від26.05.2004 №687: Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, постановою 
Кабінету Міністрів Укріїни від 01.08.1998 № 442 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів Укріїни від 05.10.2016 №7411: Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
21.06.2007 №246 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
14.02.2012 №107): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями: НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою: 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; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці; НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості; 
НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості; НПАОП 27.1-1.06-08 
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії; НПАОП
27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві: НПАОП 40.1-1.21.98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НПАОП 
27.5-6.01-79 «Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок 
застосування; НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах» та інші.
_____ Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується.
______На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети з охорони праці.
обладнані оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно-
правовими актами з охорони праці, навчальними програмами.

нормативно-правової та ^технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ю.В. Атанасов
(підпис)

20^#.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20<£&$.

№ ґЛ

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.".
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