
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»_______________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.__________________

місцезнаходження,
Код за ЄДРПОУ 00130820___________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
В.о. генерального директора -  Аулов Володимир Валентинович._________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
(0569) 55-00-33, Dtec@ukr.net_________________________________________________

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;
Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Заводська, 2._____________________

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання перед третіми особами згідно 
постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так 
як товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.___________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 27.01.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Аулов Володимир Валентинович______________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій 
та мереж, технологічне електрообладнання):
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- трансформатор зв’язку Т-1 типу ТРДН 32000/150-69У1, зав. № 96993, 1976р.в., 
Запорізький трансформаторний завод, СРСР;__________________________________

mailto:Dtec@ukr.net


- трансформатор зв’язку Т-2 типу ТРДН 32000/150-69У1, зав. № 101895, 1977р.в.,
Запорізький трансформаторний завод, СРСР;
- трансформатор зв’язку Т-3 типу ТРДН 32000/150-70У1, зав. № 120713, 1983р.в.
Запорізький трансформаторний завод, СРСР;
- трансформатор зв’язку Т-4 типу ТРДН 32000/150-69У1, зав. № 132556, 1988р.в., 
Запорізький трансформаторний завод, СРСР;__________________________________
- повітряний вимикач Л-196 типу ВВШ-150Б, зав. № 100, 1976р.в., п/я Р-6249, СРСР;
- повітряний вимикач Л-195 типу ВВН-154-8, зав. № 41, 1964р.в., Завод 
«Электроаппарат» г.Ленинград, СРСР;___________________________________________
- повітряний вимикач Л-77 типу ВВН-154-8, зав. № 42, 1964р.в., Завод 
«Электроаппарат» г.Ленинград, СРСР;___________________________________________
- повітряний вимикач Л-76 типу ВВШ-150Б, зав. № 27, 1975р.в., п/я Р-6249, СРСР;
- повітряний вимикач М-1 типу ВВШ-150Б, зав. № 87, 1976р.в., п/я Р-6249, СРСР;
- повітряний вимикач Т-4 типу ВВЇЇТ-150Б. зав. № 99, 1976р.в.,п/я Р-6249, СРСР;
- повітряний вимикач Т-3 типу ВВШ-150Б, зав. № 97, 1976р.в., п/я Р-6249, СРСР;
- повітряний вимикач Т-2 типу ВВШ-150Б, зав. № 36, 1975р.в.,Завод 
«Электроаппарат» г.Ленинград, СРСР;___________________________________________
- повітряний вимикач Т-1 типу ВВШ-150Б, зав. № 13, 1975р.в., Завод 
«Электроаппарат» г.Ленинград, СРСР;___________________________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1975р.в. -  4шт., СРСР;_______________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1978р.в. -  3шт., СРСР;_______________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1979р.в. -  2шт., СРСР;_______________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1981р.в. -  4шт., СРСР;_______________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1982р.в. -  10шт., СРСР;______________________________
- роз’єднувач типу РНДЗ, 1983р.в. -  1шт., СРСР;_______________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 6. Кількість будівель - 57одиниць,, кількість виробничих об’єктів

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
(цехів, дільниць): - 5(котло-турбінний цех; електричний цех; вимірювальна електро-
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
технічна лабораторія; дільниця хімічного контролю та режимів; ремонтно- 
транспортний цех). Виробничу діяльність Підприємство проводе за юридичною 
адресою, по договору оренди земельної ділянки № 14703 від 
30.01.2019р._________________________________________________________________

Інші відомості
Керівники та фахівці Підприємства, пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:
В.о. генерального директора Аулов Володимир Валентинович. пройшов 

навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а 
перевірка знань проведена комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.08.2020 № 160 «Про внесення змін до наказу від
06.09.2019 №186» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
до них нормативно-правових актів з охорони праці (витяг з протоколу № 36/13-20 
від 26.08.2020р.). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу №



36/12-20 від 18.08.2020, посвідчення № 82). Група електробезпеки: IV до і вите
1000В.

Головний інженер Писаревський Ігор Євгенійович пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а перевірка знань 
проведена комісією створеною на підставі наказу від 04.03.2019р. № 58 Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих до них нормативно-правових актів з охорони 
праці (витяг з протоколу № 36/12-19 від 27.03.2019р.). Комісія створена на підставі 
наказу № 160 від 06.08.2020 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Про внесення змін до наказу від 06.09.2019 №186» перевірила знання 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок», «Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 36/12-20 від
18.08.2020, посвідчення № 609). Група електробезпеки: V до і ви те  1000В.

Начальник служби охорони праці Пархоменко Дмитро Олександрович пройшов
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а 
перевірка знань проведена комісією створеною на підставі наказу від 04.03.2019р. № 
58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих до них нормативно-правових актів 
з охорони праці (витяг з протоколу № 36/12-19 від 27.03.2019р.). Комісія створена на 
підставі наказу № 58 від 04.03.2019 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області перевірила знання «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил 
пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 36/11-19 від 25.03.2019 посвідчення № 
182). Група електробезпеки: IV до і ви те  1000В.

Начальник електричного цеху Бурхович В ’ячеслав Петрович пройшов навчання 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а перевірка знань 
проведена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
від 06.08.2020 № 160 «Про внесення змін до наказу від 06.09.2019 №186» Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих до них нормативно- 
правових актів з охорони праці (витяг з протоколу № 36/13-20 від 26.08.2020р.). 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок», «Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 36/12-20 від
18.08.2020, посвідчення № 82). Група електробезпеки: V до і ви те  1000В.

Старший майстер електричного цеху Федоренко Миколай Сергійович пройшов
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а 
перевірка знань проведена комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.08.2020 № 160 «Про внесення змін до наказу від
06.09.2019 №186» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
до них нормативно-правових актів з охорони праці (витяг з протоколу № 36/13-20 
від 26.08.2020р.). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної
експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу №



36/12-20 від 18.08.2020, посвідчення № 625). Група електробезпеки: V до і вище
1000В.

Майстер 1групи електричного цеху Коломоєць Юрій Валерійович пройшов 
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», а 
перевірка знань проведена комісією створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. № 
68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих до них нормативно-правових актів 
з охорони праці (витяг з протоколу № 36/11-18 від 23.04.2018р.). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 
36/15-18 від 26.04.2018, посвідчення № 297). Група електробезпеки: V до і вище 
1000В.

Робітники ТЕЦ мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, на навчальних курсах.

Електротехнічний персонал пройшов навчання та перевірку знань охорону 
праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в 
комісії Підприємства (протокол №40 від 29.11.2019 р., № № 36, 37 від 08.11.2019 р., 
№ 17 від 19.06.2020 р., № 13 від 13.06.2020 р., № 7 від 28.02.2020 р., занесені в 
журнал протоколів перевірки знань). Мають відповідні групи з електробезпеки.

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

На підприємстві наказом № 67 від 19.05.1994 р. створено службу охорони 
праці. Начальником служби охорони праці наказом № 124-к від 22.04.2019 р. 
призначено Пархоменко Дмитро Олександрович.

На Підприємстві переглянуто, затверджено генеральним директором та введено 
в дію:

• «Положення про службу охорони праці» (затверджено 10.01.2019 р.);
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» (наказ № 16 від 18.02.2019 р.).
На Підприємстві розроблені і введені в дію посадові інструкції, виробничі 

інструкції, інструкції з охорони праці (наказ № 230 від 24.12.2012 р.).
Нормативні акти з охорони праці, що діють на. Підприємстві, розроблені 

відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок розробки і затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”.

На Підприємстві ведуться:
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони 

праці;
- журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з 

питань охорони праці;
- журнали протоколів перевірки знань;
- журнали обліку видачі наряд-допуску на проведення робіт підвищеної 

небезпеки;
- журнали видачі і повернення спецодягу, спецвзуття і інших засобів 

індивідуального захисту та ін.
Наказом № 161 від 23.12.2019 р. на Підприємстві створено комісію з перевірки 

знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці адміністративно-



технічних працівників у кількості 9 осіб під головуванням начальника СОП 
Пархоменко Д.О. та комісії з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з 
питань охорони праці робітників структурних підрозділів.

Наказом № 16 від 18.02.2019 р. на Підприємстві затверджений перелік робіт 
підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібне спеціальне навчання,

На підставі “Порядку проведення медичних оглядів працівників”  
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 
246, працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
регулярні медогляди. Заключний акт за результатами періодичного медичного 
огляду працівників від 04.10.2019 р.___________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники Підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям й 
індивідуальними засобами захисту, згідно Колективного договору Підприємства

Працівники_____Підприємства_____забезпечуються_____санітарно-побутовими
приміщеннями.

На Підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт та експлуатації обладнання 

підвищеної небезпеки, попередження аварійних ситуацій забезпечується:
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві 
необхідними Положеннями з питань охорони праці;
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці;

Відповідальний за справний стан, безпечну експлуатацію та ремонти 
електрообладнання назначити начальника електричного цеху Бурховича В.П. (наказ 
№ 16 від 30.01.2020р.)

На експлуатацію заявленого обладнання задіяні працівники електричного цеху.
Під час експлуатації електричного обладнання працівники електричного цеху 

виконують: огляди обладнання згідно графіка затвердженого головним інженером, 
контроль за рівнями оливи в оливо наповненому обладнані, контроль за 
температурним режимом працюючого обладнання, виводять в ремонт та вводять 
після ремонту електричне обладнання згідно річних та місячних графіків ремонту
затверджених головним інженером.

На. Підприємстві розроблені технологічні карти поточних, капітальних 
ремонтів трансформаторів, повітряних вимикачів та роз’єднувачів.

Технічне обслуговування та ремонтні роботи електрообладнання проводяться 
згідно річного графіку ремонтів та технічного обслуговування обладнання 
Товариства, затвердженого головним інженером. Періодичність і тривалість 
поточного та капітального ремонтів електрообладнання виконуються згідно ПТЕ, 
нормативно-технічною документацією.

Технологічні карти містять: склад бригади і кваліфікацію виконавців, норми 
часу, особливі умови проведення роботи, необхідні захисні засоби, технічне 
оснащення , в тому числі комплектуючі вироби і матеріали, пристосування, 
інструмент, інвентар, опис і послідовність операцій виконання робіт. Технологічні 
карти підписуються старшим майстром і начальником електричного цеху та 
затверджуються головним інженером підприємства.

засобів індивідуального захисту, експлуатаційної документації,

Для виявлення та контролю тенденції розвитку виявлених дефектів з 
трансформаторного обладнання згідно графіка затвердженого головним інженером



береться проба трансформаторної оливи на діагностику. АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ» (Служба изоляции и защиты от перенапряжений ДВЭС)
виконує хроматографічний та хімічний аналізи трансформаторного масла згідно 
СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006; СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009. Результати аналізу оформлюються 
протоколами.

Вимірювальна електро-технічна лабораторія (ВЕТЛ) підприємства після 
поточних та капітальних ремонтів трансформаторів проводить вимірювання та 
випробування перехідного опору обмоток трансформатора, перевірку роботи РПН, 
результати вимірювань, перевірок заносяться в протоколи.

ВЕТЛ підприємства після поточних та капітальних ремонтів повітряних 
вимикачей проводить вимірювання та випробування: перехідного опору контактів і 
всього струмоведучого контуру полюсів, опору ізоляції ізолятора опорних колонок, 
перехідного опору камери, відокремлювача і шинопровода з приєднанням вимикача 
до фланців, налагодження вимикача, випробування вимикача зі щита управління- 
проведення декількох циклів включення і відключення вимикача при номінальній 
напрузі і 0,65 номінального, перевірка скидання тиску при відключенні. Виконанні 
роботи оформлюються протоколами.

При ремонтах роз’єднувачів ВЕТЛ підприємства виконує вимірювання опору 
ізоляції опорних, поворотних колонок, перехідного опору контактів, перевірку блоку 
контактів, ланцюгів двигунів. Виконанні роботи оформлюються протоколами.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП.
(наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

0.00- 4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки і затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок», «Правил пожежної безпеки», ГКД 34.20.661-2003 «Правила 
організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд 
електростанцій та мереж», НПАОП 0.00-2Л -12 «Загальні вимоги стосовно

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  2 0 ^ ^ р .
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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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