
S n / o U -  ' відповідності матеріально-технічної бази вимогам
__законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Союзенергомаш»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

47127 м. Дніпро, вул. Гаванська, 8;
місцезнаходження,

32947973
код згідно з ( ’ДНІ ІОУ,

Директор Нагорний Денис Олександрович
прізвище, їм я та по Ьатькові керівника,

(056)736-32-39, (06452) 2-91-42; e-mail: referent@souzenergo.com
номер телефону .телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по Ьатькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 1

Україна, Дніпропетровська область, на об'єктах підприємств - замовників, відповідно до
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/аЬо експлуатації (застосування)

укладених Договорів
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

не вимагається
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Нагорний Денис Олександрович,
(прізвище, ім 'я та по Ьатькові керівника юридичної осоЬи

аоо 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
(найменування виду ройїт підвищеної небезпеки та/аво машин, механізмів,

та в зонах дії струму високої частоти
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/а(зо експлуатуються (застосовуються) Ьез отримання

Робочих місць -  10, у тому числі з підвищеним рівнем виникнення травм -  10,
відповідного дозволу, кількість ровочих місць, у тому числі тих

__________________ будівель -  5, виробничих підрозділів (цехів) -  2.________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:referent@souzenergo.com


Інші відомості
_____ Директор ТОВ «Виробниче об’єднання «Союзенергомаш» Нагорний Д.О. пройшов
навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в ТОВ «Інженерний центр 
промислової безпеки» комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у 
Луганський області від 13.03.2016р. №38. (протокол №ЗЗС02-05-16 від 20.05.2016р.).
_____Наказом №03-ОТ від 01.08. 2017р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства площадки Дніпро. Голова комісії -  Заступник директора з 
технічних питань Пілюков В.І.. члени комісії -  начальник відділу охорони праці Сілін В.І.. 
начальник енерго-механічного цеху(Д) Павленко В.В.. які пройшли навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ». та 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 від 30.11.2016р №405 Головного управління Держпраці у Дніпропетровський 
області (протокол № 28-17/1 від 06.07.2017р.).

Наказом №82 від 04,12. 2017р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства площадки Севєродонецьк. Голова комісії-Головний інженер Гамов В.В.. 
члени комісії -  інженер з охорони праці Торбенко Л.В.. начальник енерго - механічного цеху(С) 
Букін В.В., механік енерго - механічного цеху(С) Дєдєньов А.В. які пройшли навчання та 
перевірку знань з загальних питань охорони праці в ТОВ «Луганський навчально-курсовий 
комбінат» з загальних питань охорони праці комісією створеною на основі наказу ТУ 
Держгірпромнагляду у Луганський області від 14.01.2015р. №13 (протокол № 48-07-06-15 від 
25.06.2015р.). ТОВ «Інженерний центр промислової безпеки» комісією створеною на основі наказу 
Головного управління Держпраці у Луганський області від 06.02.2017р. №22 (протокол №47-02- 
07-17 від 27.07.2017р.).

Наказом №33 від 25.01.2018р. призначено відповідальною особою за електрогосподарство 
Дніпровського майданчика начальника енерго -  механічного цеху(Д) Павленко В.В. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000В). та особу що її заміщує електромонтера з ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування Біленко М.М. (V група з електробезпеки, до та понад 
1000В).

Наказом №34 від 25.01.2018р. призначено відповідальною особою за електрогосподарство 
Сєвєродонецького майданчика начальника енерго -  механічного цеху(С) Букіна В.В. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000В). та особу що її замішує механіка енерго -  механічного цеху(С) 
Дєдєньова А.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000В).

Наказом № 19 від 16.01.2018р. призначено відповідальну особу за безпечне виконання робіт 
відрядженими працівниками інженера з налагодження та випробувань Свінцова Д.В. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000В).

Наказом № 79 від 16.01,2018р. призначено відповідальну особу за безпечне проведення вимірів 
та випробувань електроустановок та електрообладнання начальника електротехнічної лабораторії 
Винокурова Ю.М.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

Наказом № 01 ОТ від 01.08.2017р. створено службу з охорони праці на підприємстві, та 
призначено Сіліна B.L начальником служби охорони праці.
безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затвердженні інструкції з охорони праці на професії та види 
робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 27 від 23.01.2018р. затверджено перелік інструкціям 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. ОТ - 124 при проведенні електричних випробувань електрозахистних засобів з 
використанням стенду високовольтного стаціонарного УТР -  1186. ОТ-125 при проведенні 
електричних випробувань з подачею напруги від високовольтної випробувальної установки.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАОП 0,00-04.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 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.

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.



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.

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 від 
18.08.2017. №4. №6, №7 та №9 від 14,12.2017 р Л
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні 
строки.

Для безпечного виконання робіт в електроустановках працівники забезпечені наступними 313:
• Рукавиці з діелектричної гуми -  11 пар, дата випробування -  ЗОЛ 1.2017. протокол №437;
• Боти з діелектричної гуми -  2 пари, дата випробування -  28.11.2017. протокол №415. 403.
• Покажчик напруги «Поіск» 35 кВ. дата випробування -  30.11.2017. протокол №536;
• Покажчик напруги ПНБУ-2 6-10 кВ. дата випробування -  30.11.2017. протокол №533;
• Штанга ізолююча ШИОУ-35. дата випробування -  01.12,2017. протокол №179;
• Штанга ізолююча ШИОУ-15. дата випробування -  01.12.2017. протокол №178;
• Струмовимірювальні кліщі, дата випробування -  01.12.2017, протокол №444;
• Слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками -  2 комплекти, дата 

випробування -  01.12,2017. протокол №443
Наказом №07 ОТ від 01.08.2017р. створено комісію з приймання та перевірки на відповідність 
вимогам нормативних документів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство.
засобів індивідуального захисту.

Підприємство має Свідоцтво про визнання вимірювальних можливостей на відповідність 
вимог ДСТУ ІБО 10012:2005 від 01 листопада 2017р. № ЬС 055. видане «Луганським 
регіональним науково - виробничім центром стандартизації, метрології та сертифікації», яким 
визнаються вимірювальні можливості електротехнічної лабораторії ТОВ «ВО «Союзенергомаш» 
проведення вимірювань та випробувань електроустановок напругою до 90кВ.

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.

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
дозволяє дотримуватися вимог нормативно - правових актів з охорони праці підчас виконання 
роботи яка декларується.

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, усталювання 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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