Д ЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЮ ЗЕНЕРГОМАШ »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49127 м. Дніпро, вул. Гаванська, 8;
місцезнаходження,

43391055
код згідно з ЄДН і ЮУ,

Директор Дробот Дмитро Павлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056)736-32-39, (06452) 2-91-42; e-mail: pd sem@souzenergo.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;

Роботи виконуються на території України, на об'єктах підприємств - замовників,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

відповідно до укладених Договорів
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
За результатами проведеної ідентифікації, згідно постанови КМУ №956 від 11.07.2002,
(найменування страхової компанії,

TOB «НВО «Союзенергомаш» визначено, як об’єкт, який не належить до об’єктів____________
підвищеної небезпеки, тому не підлягає включенню до Державного реєстру об’єктів
підвищеної небезпеки і укладення договору страхування не вимагається (лист ГУ____________
Держпраці у Дніпропетровській області №1524-16/04 від 02.03.2020 р)
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
19.05.2020 ДП «Придніпровський ЕТЦ»
(дата проведення аудиту)

Я, Дробот Дмитро Павлович,
(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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

зонах дії струму високої частоти (пункт 12 додатку 6 Порядку)
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

Робочих місць - 10, у тому числі з підвищеним рівнем виникнення травм - 6,________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «НВО «СОЮ ЗЕНЕРГОМАШ » на підставі договору оренди № 04 від 13.01.2020 р„
орендує виробничі приміщення у ТОВ «Фірма Тайм» за адресою: місто Дніпро, вулиця
Гаванська. 8: будівля арматурного цеху (інв. № 18277), корпус ливарного цеху (інв. №
18284): Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський. 2а: адміністративнопобутовий комплекс (інв. № 17435). виробничий корпус з стінкою підпірною (інв. № 60).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" забезпечене персоналом відповідної кваліфікації для
виконання заявлених робіт у достатній мірі, а саме:
Директор. Дробот Дмитро Павлович, постійно, вища освіта. Ярославьске вище зенітнеракетне командне училище. 1990. «Командна тактична радіотехнічних засобів», інженер з
експлуатації радіотехнічних засобів.
Директор технічний. Гамов Вячеслав Володимирович, постійно, виша освіта.
Сєвєродонецький технологічний інститут 1997. «Технологія переробки пластмас та
еластомерів», інженер хімік-технолог.
Інженер з охорони праці. Сілін Валерій Іванович, постійно, виша освіта.
Дніпропетровський металургійний інститут. 1984. «Ливарне виробництво», інженер-металург.
Енергетик енергомеханічного цеху. Павленко Валерій Вікторович, постійно, вища
освіта. Дніпропетровський металургійний інститут. 1992. «Промислова теплоенергетика»,
інженер промтеплоенергетик.
Начальник електротехнічної лабораторії. Вінокуров Юрій Миколайович, постійно, вища
освіта. Ворошиловградський машинобудівний інститут. 1987. «Електропривід і автоматизація
промислових установок» інженер-електромеханік.
_____ Директор ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Союзенергомаш» Дробот Д.П. пройшов
навчання з загальних питань охорони праці в Навчальному центрі з охорони праці ФОП
Макаров Д.В. та перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Запоріжській області від 07.11.2019р. №2008. (протокол №1/01-20 ОП/СП від
27.01.2020р. V
_____ Наказом №03-от від 03.01.2020р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. Голова комісії - директор Дробот Д.П.. члени комісії начальник відділу охорони праці та екології Сілін В.І., енергетик енерго-механічного цеху (Д)
Павленко В.В.. які пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров
Д.В.. перевірку знань Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно
до них нормативно - правових актів з охорони праці, комісією створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019р. №2008. (протокол
№1/01-20 ОП/СП від 27.01.2020р.)._____ та перевірку знань Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил будови електроустановок, електрообладнання
спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01. Правил експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.07-01. Правил пожежної безпеки в Україні (ППБУ) в комісії Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №28.01-20 ЕЛ/Х від 23.01.2020)________
Наказом №04-от від 03.01.2020р. відповідальною особою за електрогосподарство
Дніпровського майданчика призначено енергетика енерго - механічного цеху(Д) Павленко В.В.
(V група з електробезпеки, до та понад 1000В). який пройшов навчання в Навчальному центрі з
охорони праці ФОП Макаров Д.В.. та перевірку знань Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил будови електроустановок, електрообладнання
спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01. Правил експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.07-01. Правил пожежної безпеки в Україні (ППБУ) в комісії Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №28.01-20 ЕЛ/Х від 23.01.2020)
Наказом №51 від 23.03.2020р. призначено відповідальною особою за електрогосподарство
Сєвєродонецького майданчика начальника енерго - механічного цеху(С) Букіна В.В. (V група з
електробезпеки, до та понад 1000В). який пройшов навчання у ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» та
перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.11.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил експлуатації
електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правил пожежної безпеки в Україні (ППБУ) в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №404 від
17.10.2019 р.)
Наказом № 53 від 23.03.2020р. призначено відповідальну особу за безпечне проведення
вимірів та випробувань електроустановок та електрообладнання начальника електротехнічної

лабораторії Винокурова Ю.М.. який пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці
ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Правил будови електроустановок, електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.11.32-01, Правил експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правил пожежної
безпеки в Україні ШПБУ) в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол №28.01-20 ЕЛ/Х від 23.01.2020)
Наказом № 50 від 23.03.2020р. інженера з налагодження та випробувань Свінцова Д.В. (V
група з електробезпеки, до та понад 1000В) призначено відповідальною особою за безпечне
виконання робіт відрядженими працівниками. Свинцов Д.В. пройшов навчання в Навчальному
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань «Положення щодо застосування
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та
залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах» НПАОП 27.0-4.03-19 в комісії Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №1/02-20 ВШ від 10.02.2020 р)
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;,

Наказом № 01-от від 03.01.2020р. створено службу з охорони праці на підприємстві,
затверджено «Положення про службу охорони праці TOB «НВО «Союзенергомаш» та
призначено Сіліна В.І. начальником служби охорони праці.____________________________
наявністю служби охорони праці

На підприємстві розроблені та затвердженні інструкції з охорони праці на професії та види
робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 02-от від 03.01.2020р. затверджено перелік інструкцій з
охорони праці, що діють на підприємстві, у тому числі інструкції ОТ - 17 для електромонтера з
ремонту електроустаткування, ОТ-121 для електромонтера з випробувань та вимірів, ОТ-123
для електромонтажника силових мереж та електроустатковання, ОТ-81 при роботі на кабельних
лініях електропередач.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та затвердженого наказом №
02-от від 03.01.2020р. «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці
працівників ТОВ «НВО «Союзенергомаш»._________________________________________________
У відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, електротехнічні
працівники (оперативно-ремонтний та ремонтний персонал) пройшли перевірку знань з питань
охорони праці та мають відповідні правилам групи з електробезпеки (протоколи №2/П від
29.01.2020р. та №02/р-зл від 03.02.2020 р.)__________________________________________________
Електромонтер з випробування та вимірювання - Чорний Сергій Іванович, постійно. 6 розряд.
Базова вища. Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум. 1993. технік.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Зубішин Ігор Петрович,
постійно. 5 розряд. Професійно-технічна. ПТУ№44 м. Ворошиловграда. 1981. обмотник
елементів електричних машин.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Гуленко________Олександр
Леонідович, постійно. 6 розряд. Професійно-технічна. ПТУ №101. м. Сєвєродонецьк 1981.
Електромеханік.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Матушкін______ Олександр
Сергійович, постійно,_____ 4 розряд. Базова вища. Рубіжанський індустріально-педагогічний
технікум 2013.Майстер виробничого навчання. Гірничий технік-електромеханік.
Електромонтер з ремонту обслуговування електроустаткування
Якімов Ігор Олексійович,
постійно. 6 розряд. Виша. Харківський інститут радіоелектроніки. 1987. Інженер-конструктортехнолог ЕОА.
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.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання та прилади (паспорти,
керівництво з експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку робіт за нарядами та
розпорядженнями,
журнал
обліку
перевірки
та
випробувань
електроінструменту.

трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, журнал обліку та
зберігання засобів захисту, які застосовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

Відповідно до наказу № 08-от від 08.01.2020 р. робітники підприємства забезпечені
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби
підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Створено комісію з приймання та
перевірки на ві пповідність вимогам нормативних документів спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство.
Для безпечного виконання робіт в електроустановках працівники забезпечені наступними
313:
• Рукавиці з діелектричної гуми - 13 пар, дата випробування - 02.04.2020. протоколи №№63.
65;
Боти з діелектричної гуми - 5 пари, дата випробування - 22.04.2019. протоколи №№39. 40;
Калопти з діелектричної гуми - 2 пари, дата випробування - 02.04.2020, протокол №64;
Покажчик напруги "Поіск 10М" ЮкВ, дата випробування - 02.04.2020. протокол №84;
Покажчик напруги "Поіск-35" 35 кВ. дата випробування - 02.04.2020. протокол №87;
Покажчик напруги УВН-80 10 кВ, дата випробування - 02.04.2020, протокол №85;
Покажчик напруги УВНУ-10СЗ 10 кВ, дата випробування - 02.04.2020. протокол №88;
Комплект для Фазування ПНФ-1 6-10 кВ. дата випробування - 02.04. 2020. протокол №89;
Штанга ізолююча ШИОУ-35. дата випробування - 22.04.2019. протокол №17;
Штанга ізолююча ШИОУ-15. дата випробування - 22.04.2019. протокол №16;
Слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками - 1 комплект, дата
випробування - 02.04. 2020. протокол №11._______________________________________ .
Випробування проведені спеціалістами Електротехнічної лабораторії TOB «ВО
«Союзенергомаш» (дозвіл №145.18.30 виданий 18.04.2018 р.)
Підприємство забезпечене нормативно - правовою документацією, що розповсюджується
на роботу підвищеної небезпеки, яка декларується, а саме: НПАОП 40.1-1.21-98 Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.07-01 Правила
експлуатації електрозахисних засобів; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями; ПТЕ ЕС „ та інш.______________________________________
Для проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці створений
та обладнаний навчальний клас (кабінет) на 32 місця, загальною площею 62 м2. В кабінеті в
наявності плакати та навчальні посібники з питань законодавства про охорону праці, в тому
числі - з питань електробезпеки та застосування електротехнічних засобів індивідуального
захисту. Розроблені білети, тестові завдання, перед перевіркою знань проводяться консультації
з причетними працівниками.__________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.П.Дробот
(ініціали та прізвище)

М ■о?» 20#Аз.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’ єктів господарювання у територіальному органі

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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