
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»_____________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
01032, м. Київ. Шевченківський р-н. вул. Симона Петлюри, буд. 25. ЄДРПОУ 00100227______

місце її державної реєстрації,
______________ КВЕД-2010: 35.12; 27.12; 85.32: 49.39; 49.41: 56.29; 61.10: 68.20_______________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, *
_____________________________Ковальчук Всеволод Владиславович_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; для ф ізичної особи - підприємця; 
__________________________тел: (044)238-30-15. Факс: Г044) 238-32-64__________ ____________

прізвище, ім'я та по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_________________________________ www.ukrenereo.cnergy.gov.ua __________________________ __

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган держ авної податкової

служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
___________ 89626 вул. Гагаріна 89. с. Ключарки. Мукачівський р-н. Закарпатська обл..__________

місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації
__________ 89626. вул.Гагаріна. 91. с.Ключарки. Мукачівський р-н. Закарпатська обл..____________

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)
________ 89100. вул. Залізнична. 2. смт. Воловець. Воловецький район. Закарпатська обл._________
________ 89100. вул. Залізнична. 9А. смт. Воловець, Воловецький район. Закарпатська обл,________

Повітряні лінії: НЛ -  750кВ «Західноукраїнська-Альбертірша». ПЛ -  400кВ «Бурштинська ТЕС- 
Мукачево». ПЛ -  400кВ «Мукачево-Шайосегед», ПЛ -  400кВ «Мукачево-Рошіор», ПЛ -  400кВ 

«Мукачево-Капушани», ПЛ -  220кВ «Мукачево-Кішварда». ПЛ -  220кВ «Мукачево-Тісальок», ПЛ 
-220кВ «Мукачево-Стрий» (А) з відгалуженням на ПС-220кВ «Воловець», ПЛ -  220кВ «Мукачево- 

Стрий» (В) з відгалуженням на ПС-220кВ «Воловець», ПЛ -  35кВ «Ужгород 2-Собранці». 
___________________ тел./факс (38-0313) 15-43-11. kanc@zkmem.west.energy,goy.via______________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я ,__________________________Ковальчук Всеволод Владиславович__________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки; Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті 

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
понад 1,3метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5метрів і_____

устатковання підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, 
більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за

країна походження, які виконуються та/або експлуатую ться 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

(застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць,

http://www.ukrenereo.cnergy.gov.ua


в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і 

споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Директор ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗАКАРПАТСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
МЕРЕЖІ»ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій,
«УКРЕНЕРГО» (далі Закарпатські МЕМ: ЄДРПОУ 25438967: КВЕД-2010: 35.12: 33.14: 43.21:

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 
49.41) Кобаль Василь Васильович, головний інженер Чорій Степан Йосипович.»заступник

та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення')
директора з загальних питань Базьо Іван Іванович, провідний інженер з охорони праці Грубінка 
Сергій Васильович, начальник служби магістральних ліній Човрій Руслан Ервінович. 
начальник ПС-400кВ «Мукачево» Чистяков Олександр Леонідович, начальник ПС-220кВ 
«Воловець» Ряшко Володимир Юрійович.

Нормативно правова база та матеріально-технічне забезпечення в частині виконання робіт на висоті 
відповідає вимогам чинного законодавства. Наявні відповідні інструкції з охорони праці щодо 
виконання робіт на висоті, а також проводиться випробування поясів запобіжних та спорядження. 
Усі працівники, що залучаються до виконання робіт на висоті пройшли у встановленому 
законодавством порядку навчання та перевірку знань. Інструктажі з питань охорони праці 
проводяться у відповідності до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

Усі праціїіникп. що залучаються до виконання робіт на висоті забезпечені відповідними засобами 
індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям._________________________________________

Декларація зареєстрована у журналГ^оШ^усуб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 
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