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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
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.

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».________ ___
(для ю ридичної особи: найм енування ю ри дичної особи,

51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця. 1, код ЄДРПОУ 05761620,_______
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У ,

__________ ____________________ Сідоров Сергій Леонідович, тел.: (0569) 58-45-18_________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телефону,
телеф аксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичн ої особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків,ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пош ти;

________ на території АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»

___________________

місце виконання робіт п ідвищ ен ої небезпеки та/або експлуатації (застосування)
м аш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ _______
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ». договір № ОП-22/19-П від
12.03.2019р.. термін дії - до 22.05.2020р.
__________________________________________ _
(найм енування страхової компанії, строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_____ 18.11.2019______
(дата проведення аудиту)

Я, Сідоров Сергій Леонідович,_____
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри ди чн ої особи
або ф ізичної 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:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 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 — устатковання напругою понад 1000 В (електричне
устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)
(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки
та/або м аш ин, м еханізм ів,устатковання п ідвищ еної небезпеки,
тип або м арка (за наявності), ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення,
які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

відповідного дозволу,

_____ Робочих

місць

-

219,

в

тому

числі,

на

яких

існує

підвищений

ризик,

-

170

кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

______ Будівлі, обладнання та споруди структурних підрозділів підприємства, які розташовані на
території__________ АКЦІОНЕРНОГО__________ ТОВАРИСТВА__________ «ДНІПРОАЗОТ»
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Голова Правління - Сідоров Сергій Леонідович пройшов навчання в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» та
перевірку знань загального курсу з охорони праці (Закон України «Про охорону праці».
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів) в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 13-18 від 16.03.2018 p.).
Начальник енергетичного управління - головний енергетик - Сухачов Олександр Вікторович
пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань:
НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 236-17 від 27.06.2017 p.); загального курсу з охорони праці (Закон України
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів) в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 376/1-17 від
22.11.2017 p.):
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 14-18 від
23.03.2018 p.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 102-18 від 19.12.2018 p.). Наказом по AT «ДНІПРОАЗОТ» № 182а від 25.03.2011 р.
призначено відповідальним за електрогосподарство AT “ДНІПРОАЗОТ” Сухачова О.В. - начальника
енергетичного управління - головного енергетика (V група з електробезпеки до та вище 1000 В) та
особи, яка його заміщає - Ліхолата С.В. - заступника головного енергетика - головного інженера
енергетичного управління (V група з електробезпеки до та вище 1000 В).
Заступник головного енергетика - головний інженер енергетичного управління — Ліхолат
Сергій Васильович пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань: загального
курсу з охорони праці (Закон України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів),
НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила будови
електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 14-18 від 23.03.2018 p.): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу № 236-17 від 27.06.2017 p.). Має V-ту група з електробезпеки до та вище
1000 В.
Перший заступник Голови Правління - технічний директор - Гупало Олег Семенович пройшов
навчання в Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» та перевірку знань загального
курсу з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Київській області
(витяг з
протоколу № 81-487-17 від 22.09.2017 р.)
Начальник відділу охорони праці — Гафарова Рімма Анатоліївна пройшла навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів». 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 присторями» в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 236-17 від
27.06.2017 p.); загального курсу з охорони праці (Закон України «Про охорону праці». «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та

■Рийнятих відповідно до них нормативно-правових актів) в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 13-18 від 16.03.2018 p.).
Наказом по AT «ДНІПРОАЗОТ» № 1198 від 29.11.2019 р. призначено осіб, відповідальних за
електрогосподарство управлінь, цехів та інших підрозділів (Чередниченко Д.В.. Нестеренко О.В..
Масляника A.C. та інших). Особи, відповідальні за електросподарство управлінь, цехів та інших
підрозділів пройшли перевірку знань в центральній комісії підприємства з перевірки знань Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів._____ Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів та Правил пожежної безпеки, створеної на підставі наказу по AT
“ДНІПРОАЗОТ” № 368 від 28.03.2019р. (голова комісії-Перший заступник Голови Правліннятехнічний директор Гупало О.С.. заступники голови комісії-начальник енергетичного управління головний енергетик Суханов О.В. та заступник головного енергетика-головний інженер
енергетичного управління Ліхолат С.В.; члени комісії: начальник оперативно-диспетчерської служби
енергетичного управління Скрипник А.Г.. головний спеціаліст з електропостачання енергетичного
управління Титаренко О.Н. та інші) та з питань охорони праці (наказ № 461 від 22.04.2019р. Голова
комісії-Перший заступник Голови Правління-технічний директор Гупало О.С.; члени комісії:
начальник оперативно-диспетчерської служби енергетичного управління Скрипник А.Г.. головний
спеціаліст з електропостачання енергетичного управління Титаренко О.Н.. заступник головного
енергетика-головний інженер енергетичного управління Ліхолат С.В. та інші). Особи, відповідальні
за електросподарство управлінь, цехів та інших підрозділів: енергетик цеху 1-Б Чередниченко Д.В.
пройшов перевірку знань з питань охорони праці (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 присторями» та інші) (витяг з протоколу № 20 від 05.06.2019р.) та з Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів._____ Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки (V група з електробезпеки до та вище
1000 В . витяг з протоколу № 7 від 16.04.2019р.): енергетик цеху карбамід-2 Масляник A.C. пройшов
перевірку знань з питань охорони праці (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 присторями» та інші) (витяг з протоколу № 2 від 09.01.2019р.) та з Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів.
Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правил пожежної безпеки (V група з електробезпеки до та вище
1000 В . витяг з
протоколу № 1 від 08.01.2020р.): енергетик цеху карбамід-1 Нестеренко О.В. пройшов перевірку
знань з питань охорони праці (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
присторями» та інші) (витяг з протоколу № 16Е від 21.06.2017р.) та з Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил
пожежної безпеки (V група з електробезпеки до та вище 1000 В . витяг з протоколу № 13 від
13.08.2019р.) та інші.
Електротехнічний персонал підприємства пройшов перевірку знань з питань
Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів._____ Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки (наказ № 368 від 28.03.2019р. Голова
комісії-особа відповідальна за електрогосподарство управлінь, цехів та інших підрозділів: члени
комісії: головний спеціаліст з електропостачання енергетичного управління Титаренко О.Н.. майстер
з ремонту та експлуатації електрообладнання цеху (управління) та інші) та з питань охорони праці
(наказ № 461 від 22.04.2019р. Голова комісії-начальник структурного підрозділу підприємства: члени
комісії-заступник начальника структурного підрозділу підприємства, механік структурного
підрозділу підприємства, енергетик структурного підрозділу підприємства та інші): електромонтер з
ремонту повітряних ліній електропередач 6-го розряду енергетичного управління Ліхолат С.Г.
пройшов перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки (IV група з
електробезпеки до та вище 1000 В. витяг з протоколу № 1 від 20.01.2020р.) та з питань охорони праці
(витяг з протоколу №57-Э від 20.01.2020р.): електромонтер з ремонту та обслуговування
електрообладнання 5-го розряду енергетичного управління Луценко В.М. пройшов перевірку знань з
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки (IV група з електробезпеки до та вище
1000 В. витяг з протоколу № 27 від 05.11.2019р.) та з питань охорони праці (витяг з протоколу
№ 56-Э від 10.01.2020р.) та інші. Електротехнічний персонал пройшов навчання та перевірку знань в

.валіфікаційній комісії підриємства (наказ № 2К від 02.01.2020р. Голова комісії-начальник
структурного підрозділу; заступник голови комісії-заступник начальника структурного підрозділу;
члени комісії-інженер з підготовки кадрів відділу кадрів та навчання персоналу, викладач
теоретичного навчання, уповноважений з охорони праці, голова цехового комітету профспілки,
фахівці структурного підрозділу за напрямком): Луценко В.М. пройшов навчання та здобув
кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання 5-го розряду (витяг з
протоколу № 22-3 від 10.01.2020р.); Ліхолат С.Г. пройшов навчання та здобув кваліфікацію
електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередач 6-го розряду (витяг з протоколу № 12-3
від 18.01.2019р.) та інші._______________ _______________________ ______
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим анням вим ог законодавства з питань охорони праці та
пром ислової безпеки;

На підприємстві діє відділ охорони праці. Наказом № 128 від 03.04.2018р. заступником
технічного директора з охорони праці та екології призначено Дегтярівського В.М. Наказом № 725К
від 02.08.1996р. керівником віллілу охорони праці призначено Гафарову P.A. На підприємстві
розроблені, переглянуті та затверджені: «Положення про службу охорони праці» (згідно стандарту
підприємства СТП 07. наказ № 235 від 29.05.2015р.). «Положення про відділ охорони праці» (згідно
стандарту підприємства СТП 07. наказ № 235 від 29.05.2015р.). «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 756 від 27.07.2017р.). «Інструкція з
охорони праці № 22 по роботі з електроінструментом та переносними електричними світильниками»
(наказ № 412 від 03.05.2017р.). «Порядок розробки та затвердження інструкцій з питань охорони
праці та інструкцій з питань пожежної безпеки» (наказ № 353 від 06.07.2016р). «Інструкція № 43 по
утриманню та застосуванню первинних засобів пожежогасіння та пожежного обладнання в цехах,
управліннях, віллілах та складах АТ “ДНІПРОАЗОТ”» (наказ № 1207 від 03.12.2019р). «Інструкція з
охорони праці № 17-ОТ-3-81 електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання 5. 6
розряду енергетичного управління» (наказ № 419 від 12.04.2019р.)та інші. На підприємстві ведуться
журнали: реєстрації вступного інструктажу, реєстрації інструктажів з питань охорони праці,
реєстрації інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці, реєстрації
інструктажів з пожежної безпеки та інші.
____________________________________________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти на силові
трансформатори та на інше електрообладнання, керівництво з експлуатації). Однолінійні схеми
електропостачання підприємства АТ “ДНІПРОАЗОТ” затверджені
особою відповідальною за
електрогосподарство АТ “ДНІПРОАЗОТ” 13.03.2018р. На підриємстві експертними організіціями
ШП «Придніпровський ЕТЦ». ТОВ «Придніпровський центр технічного аудіту». ТОВ Українськонімецьке СП «ТЮФ Норд-Діекс») раз на три роки проводиться експертне обстеження
електробладнання. яке вичерпало свій ресурс. Випробування електрообладнання проводить
електротехнічна лабораторія енергетичного управління АТ “ДНІПРОАЗОТ”. яка має Свідоцтво №
ПЧ 06-2/411-2019 від 07.06.2019р. (дійсне до 23.09.2020р.) видане ПЧ “Дніпростандартметрологія та
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування устатковання напругою понад
1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)
№ 65.19.30 (дійсний до 22.03.2024р.) виданий Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській___________________________________ __________________________________ області.
експлуатаційної докум ентації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індівідуального
захисту згідно НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості». Ведуться журнали: обліку та випробувань запобіжних поясів, випробувань захисних
засобів, обліку та зберігання захисних засобів. В наявності діелектричне взуття, діелектричні
рукавички.
інструмент
з
діелектричними
рукоятками.
ізолюючі
штанги
та
інше.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація: Закон України «Про охорону
праці». «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила

я
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» та інші. Електротехнічний персонал при роботі в електроустановках напругою вище
1000 В використовує випробувані основні електрозахисні засоби (ізолюючі штанги, ізолюючі кліщі,
показчики напруги та інші) і додаткові електрозахисні засоби (діелектричні перчатки, діелектричне
взуття, ізолюючі накладки, захисні огородження, переносні заземлення та інші). Також на
підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними
засобами, макетами, засобами індівідуального та колективного захисту, к у т о ч к о м з охорони праці. Є
в наявності технічна бібліотека, в якій знаходяться у вільному доступі законодавчі та нормативноправові акти з охорони праці, підручники, методична та довідкова література, спеціалізовані
періодичні видання та інші інформаційні материали. Розроблені та затверджені навчальні плани та
програми інструктажів з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, в тому числі
програма навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці
електротехнічного персоналу.___________________________________________________________________
норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

С.Л.Сідоров_________________
(ініціали та прізвищ е)
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П римітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Р еєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особами, які
через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідному
органу держ авної податкової служби і м аю ть відмітку в паспорті.".

