
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне Акціонерне Товариство «Підприємство з експлуатації 
електричних мереж «Центральна енергетична компанія»__________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49008 м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрина 28, код згідно з ЄДРПОУ 31793056________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Генеральний директор -  Голова Правління Корса Микола Вікторович 067) 632-30-99
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________________ e-mail kanc@cek.dp.ua____________________________________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або

м.Дніпро, м.Крівий Ріг, м.Жовти Води, м.Інгулець, м.Апостолово, м.Павлоград, м.Гвардійске, 
м. Вільногірськ_____________________________________________________

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

В Приватному Акціонерному Товаристві «Підприємство з експлуатації електричних 
мереж «Центральна енергетична компанія»

Приватне Акціонерне Товариство «Страхова Компанія «Арсенал Сртахування»
Поліс діе один рік, № 57/20-цв/261 від 17 квітня 2020р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20 грудня 2019_______
(дата проведення аудиту)

Я,______________Корса Микола Вікторович__________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:___________________________________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, підйомники:_______________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

_ Автогидропідімач моделі:
3ил-130, АГП-22 1992р., Україна;___________________________________________________________
Газ-53-12, АП-17, 1984р., СРСР;___________________________________________________________
Газ-3307, АП-18-03, 2006р., Україна;________________________________________________________
Газ-3307, АП-18-03, 2006р., Україна;________________________________________________________
Газ-3309, АП-18-09, 2008р., Україна;________________________________________________________
Газ-3309, АП-18-09, 2008р., Україна;________________________________________________________
Газ-3309, АР-18-04, 2012р., Україна;________________________________________________________
Газ-3309, АП-18, 2013р., Україна;___________________________________________________________
Газ-3309, АР-18, 2013р., Україна;___________________________________________________________
Ivecj comet 19, 2020р., Італія;_______________________________________________________________
Автокран:
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Маз-СМК-101, 1985р., СРСР;______________________________________________________________
Маз КС-45729А, 2005р., Україна;__________________________________________________________

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

Кількість робочих місць 8 , у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробничі приміщення розташовані за адресою: 49008 м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрина 
28, Вільногірські РЕМ 51700 м. Вільногірськ, вул. Центральна 34, Дніпропетровські РЕМ 
49007 М. Дніпро, вул. Кротова 44, Жовтоводські РЕМ 52202 М. Жовті Води вул. Богдана 
Хмельницького , 32, 50066 Криворізькі РЕМ м. Кривий Ріг , вул. Двінська, 8б, Павлоградські 
РЕМ 51413 м. Павлоград, вул. Промислова 1.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор -  Г олова Правління Корса Микола Вікторович 
Директор з охорони праці Староконь Володимир Вікторович _
Заступник директора технічного Іващук Федір Семенович 
Директор з забезпечення діяльності Куксін Володимир Миколайович,
пройшли навчання в «Учбово -  курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з 
іншими Законами України, «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них 
нормативно -  правових актів (витяг з протоколу №456 від 02 грудня 2019 року, витяг з 
протоколу №441 від 19 листопада 2019 року);
- ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПТЕЕС, ПЕЕЗЗ, Законодавство про охорону праці, Правила пожежної 
безпеки група 5 (витяг з протоколу №108 від 03 травня 2018р. та №129 від 14 травня 2018р.)
- "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнення" НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу №285 від 04 
жовтня 2018р.________________________________________________________________________

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

ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична 
компанія» має нормативно правову документацію з охорони праці та промислової безпеки, 
забезпечено правилами, типовими положеннями, методичними та керівними документами і 
виконує роботу відповідно до них.

Наказом по підприємству №133 від 30.12.2005р. створена служба охорони праці .
На даний час виконання функцій з охорони праці покладено на директора з охорони праці 

Староконь В.В.
На. підприємстві введені в дію :

- Положення про систему управління охороною праці (Наказ №236 від 28 жовтня 2014р.);
- Положення про службу охорони праці (Наказ №320 від 29грудня 2017р.);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

(Наказ №315/010.02-02 від 19.12.2018р.);
- Програма проведення вступного інструктажу (затверджена Генеральним директором - 

Головою Правління 16.03.2015р.);
- Програма первинного інструктажу (затверджена Генеральним директором - Головою 

Правління 02.02.2016р.);
- Програма періодичного інструктажу (затверджена Генеральним директором - Головою 

Правління 02.02.2016р.);
- Інструкції з охорони праці:
1.«Інструкція з ОП для водіїв вантажного транспорту» (01.04.19 наказ №23/010.02-03);
2.Інструкція з ОП для машиніста автокрана (17.10.18. наказ № 80/010.02-03);
3.Інструкція з ОП для машиніста автовишки (17.10.18 наказ №80/010.02-03);
4.Інструкція з ОП по безпечному веденню робот для стропальників, обслуговуючих 
вантажопідіймальні крани (17.10.18 наказ №80/010.02-03);
5.Інструкція з ОП 3 безпечного ведення робіт з робочої платформи підйомника(17.10.18 
наказ №80/0 10.02-03);
6.Інструкція з ОП по пожежної безпеки на ПС 35-150кВ (01.03.18 наказ №44/010.02-03);
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7.Інструкція з ОП Надання домедичної допомоги (04.12.18 наказ №106/010.02-03).
Наказом по підприємству створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці, голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань нормативно 
правових актів з охорони праці згідно вимог чинного законодавства (Наказ №140/010.02-02 від 
02.04.2020р.).

На підприємстві встановлений протипожежний режим (№141/010.02-02 від 18.03.2020р.). 
Відповідно до вимог ст.13 Закону Україні «Про охорону праці» (із змінами) і п.3.1 

«Типового положення про службу охорони праці» (із змінами), затвердженого наказом 
Державного комітету з нагляду за ОП від 15.11.2004 р. № 255, зареєстрованого в міністерстві 
юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125 на підприємстві виданий наказ щодо
удосконалення роботи з персоналом №114/010.02-02 від 18.03.2020р._________________________

Працівники підприємства які експлуатують вказане обладнання пройшли навчання з 
спеціальності, ОП, та пройшли перевірку знань в комісії підприємства:

Зіновієв В.Г. протокол перевірки знань №16 від 12.03.2020 
Пахомов В.В. протокол перевірки знань №1 від 10.09.2020 
Голуб А.Д. протокол перевірки знань №17від 17.07.2020 
Кудрявцев Е.В. протокол перевірки знань №20 від 17.07.2020 
Козоброд С.В. протокол перевірки знань №19 від 17.07.2020 
Кулик А.П. протокол перевірки знань №16 від 17.07.2020 
Перепаденко Є.В. протокол перевірки знань №49 від 02.09.2020 
Плахотник А.В. протокол перевірки знань №3 від 11.06.2020
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
інструкція з користування). Технічний огляд проводиться спеціалізованою організацією ДП 
«Придніпровський ЕТЦ». Технічне обслуговування та ремонт проводиться власними силами 
підприємства._____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

З метою формування єдиного підходу до організації роботи з персоналом в структурних 
підрозділах компанії, та керуючись п.9.5. «Положення про спеціальну підготовку і навчання з 
питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики» (затверджено наказом МНЕ України 
№75 від 09.02.2004р. зареєстровано в МЮ України 05.04.2004р. за №418/9017), п.2.3. «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
(НПАОП 0.00-4.12-05) виданий наказ щодо покращення роботи з охорони праці в компанії 
№19/010.02-02 від 15.01.2020р.

Наказом по підприємству призначені відповідальні осіби за утримання, безпечну 
експлуатацію і виконання робіт вантажопідіймальними кранами та мобільними підйомниками 
(Наказ №14/010.02-02 від 09.01.2020р.):

1. За здійсненням нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів і машин, мобільних підйомників, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та 
колисок для підіймання працівників директора з забезпечення діяльності Куксіна В.М.

2. За утримання в справному стані, безпечну експлуатацію та за своєчасне проведення 
планово попереджувальних ремонтів та технічного огляду вантажопідіймальних кранів і машин, 
мобільних підйомників, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для 
підіймання працівників начальника СТІЛ Демиденка А.В.

3. За безпечне проведення робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин, 
мобільних підйомників, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для 
підіймання, працівників компанії по підрозділам:
Вільногірські РЕМ: - майстра Горового О.М.
Дніпропетровські РЕМ: головного інженера Панченка К.П.; старш ого майстра Олійника 
А.Я.; майстра Погольського А.О.; майстра Борисенка М.А.; майстра Румянцева В.С. 
Жовтоводські РЕМ: головного інженера Буртового О.В.; старшого майстра Івашина 
С.В.; майстра з експлуатації та ремонту Нікітіна Г. В.
3апорізькі РЕМ: начальника РЕМ  Кондраш ина Д.С.;

Криворізькі РЕМ: головного інженера РЕМ Остапенка М.І.; старшого майстра Воронова
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А.В.; майстра з експлуатації та ремонту Свашенка В.І.; начальника дільниці Інгулецька 
Ж ирія О.В.
Павлоградські РЕМ: головного інженера Сачка О.Г.; старшого майстра Качалу О.І.;

СПС: провідного інженера Лямець А.В.; начальника дільниці з обслуговування ПС-35-150кВ 
Шейка Д.І.

Служба тр ан сп ор ту  і лог істики:  начальника служби Демиденка А.В.; майстра 
П ерехреста С.В.
Служба л і н і й : начальника служби Семенова О.О.; майстра Кірпенка Д.І.
Відділ  ек с п л у а т а ц і ї  буд івель  і с п о р у д : майстра ремонтно будівельної дільниці 
Пирлика О.М.

Всі відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань ТОВ УКК ПРОФІЛАЙН в 
установленому поряду згідно вимог «Типового положення про порядок навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05. Протокол №182 від 16 липня 2019р., 
протокол №77-П від 18 липня 2019р.

При експлуатації устаткування, що декларуються, підприємство має таке обладнання 
інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту:

- пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі;
- страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал 

запобіжний 1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, 
опорні та допоміжні канати;

- захисні каски, захисні костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом 
тросовим (акт випробування від 12.12.2019 р.).

Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена 
(на 36міс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.). Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. _

засобів індивідуального захисту)

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 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»; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 
1107);_НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;_НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.01-97 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»;_«Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»;_ НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно-правові акти в друкованому 
вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та
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наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються.

На підприємстві створений та діє кабінет з охорони праці якій обладнаний комп’ютерною 
технікою та наглядною документацією. 

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм. 

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. _ _ _ _  

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

нормативно -  правової та матеріально -  технічної бази навчально -  методичного забезпечення

М.В. Корса
(ініціали та прізвище)

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, устаткування 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.



! Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


