
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
______________________________ «ДНІПРОЕЛЕКТРО»______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 28а, офіс 211.

місцезнаходження,
______________________________________ 36441473____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
_________________________ Мохнатий Олексій Володимирович______________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
___________________ +38 067 639-32-39, е-mail: vladimir.luppa@kem.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;
____________________ за договорами підряду на території України___________________________

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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство 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 звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0820.20 від 15.12.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,________________________ Мохнатий Олексій Володимирович_____________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.______________________________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках трубопроводах)._____________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій.__________________________________________________________________________________
Роботи верхолазні.____________________________________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) і в зоні дії
струму високої частоти._______________________________________________________________________
Зварювальні роботи.___________________________________________________________________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 Порядку видачі
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дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В 
(330 кВ) (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
Зведення монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.____________________
Газополум’яні роботи._________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є

ємностями для газового моторного палива:__________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

балони із стисненим газом (кисень). 2 од., Україна; балони із зрідженим газом (пропан-бутан), 3
од., Україна______________________________________________________________________________

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

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

Кількість робочих місць -  28, у тому числі 16, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.___________________________________________________________________________________

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

ТОВ «ДHІПРОEЛEKTРО» орендує виробничу базу (виробничі та побутові приміщення), 
загальною площею 2583,1 м2; складські приміщення, загальною площею 262,7 м2, що розташовані 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 7 (договори оренди від 03.01.2020 р. з ТОВ В1П 
«Норд Сервіс»).____________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ЯHІПРОEЛEKTРО» пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Мохнатий Олексій Володимирович пройшов навчання законів та нормативно- 

правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ТОВ «HAВЧAЛЬHО- 
KОHСУЛЬTAЦІЙHИЙ HENTR Р ^ С ^ Р Х ^ »  та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 322-20 від 26.10.2020 р.)._________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир 
Васильович, виконроб Гончаренко Ігор Михайлович, майстер Зарудський Юрій Юрійович, 
уповноважений найманими працівниками (інженер-налагоджувальник) Котов Юрій Васильович 
пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу 
в ТОВ «HAВЧAЛЬHО-KОHСУЛЬTAЦІЙHИЙ ІІННУР EKСПEРT-20» та перевірку знань в комісії
Головного управлінняД ержпраці у Запорізькій області (протокол № 371-20 від 26.10.2020 р.)._____

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир 
Васильович, майстер Зарудський Юрій Юрійович, уповноважений найманими працівниками 
(інженер-налагоджувальник) Котов Юрій Васильович пройшли навчання НПЛОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в 1ОВ «Навчальний центр безпека 
праці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол № 20-782д/1 від 21.10.2020 р.).____________________________________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович інженер з охорони праці Луппа Володимир 
Васильович, майстер Зарудський Юрій Юрійович, уповноважений найманими працівниками 
(інженер-налагоджувальник) Котов Юрій Васильович пройшли навчання в 1ОВ «Навчальний центр 
безпека праці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
НПЛОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
(протокол № 20-689д/2 від 21.09.2020 р.)._____________________________________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир 
Васильович, виконроб Гончаренко Ігор Михайлович, уповноважений найманими працівниками 
(інженер-налагоджувальник) Котов Юрій Васильович пройшли навчання HПAОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в



Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-667 від 15.09.2020 р.)._________________________
Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир 

Васильович, майстер Зарудський Юрій Васильович, уповноважений найманими працівниками 
(інженер- налагоджувальник) Котов Юрій Васильович пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «Навчальний центр безпека праці» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-822д від
03.11.2020 р.).____________________________________________________________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович (IV група з електробезпеки, до та понад
1000 В), інженер з охорони праці Луппа Володимир Васильович (IV група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), майстер Зарудський Юрій Васильович (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В), виконроб Гончаренко Ігор Михайлович (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
уповноважений найманими працівниками (інженер-налагоджувальник) Котов Юрій Васильович (IV 
група з електробезпеки (до та понад 1000 В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ТОВ «Запорізький центр з охорони праці «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (посвідчення 
№ 4026 від 26.10.2020 р., № 4027 від 26.10.2020 р., № 4029 від 26.10.2020 р., № 4028 від
26.10.2020 р., № 4038 від 26.10.2020 р.)._____________________________________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир
Васильович, майстер Зарудський Юрій Васильович, виконроб Гончаренко Ігор Михайлович 
пройшли навчання НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (до та 
включно 330 кВ)», «Правила експлуатації електричних станцій та мереж ГКД 34.20.507-2003»
(протокол № 340-20 від 24.11.2020 р.).______________________________________________________

Інженер-налагоджувальник Котов Юрій Васильович пройшов навчання НПАОП 40.1-1.01-97 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок (до та включно 330 кВ)», «Правила експлуатації 
електричних станцій та мереж ГКД 34.20.507-2003» в ТОВ «Запорізький центр з охорони праці 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області
(протокол № 341-20 від 24.11.2020 р.).______________________________________________________

Головний інженер Железняк Сергій Сергійович, інженер з охорони праці Луппа Володимир 
Васильович, майстер Зарудський Юрій Васильович, виконроб Гончаренко Ігор Михайлович, 
уповноважений найманими працівниками (інженер- налагоджувальник) Котов Юрій Васильович 
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у 
ТОВ «Навчальний центр безпека праці» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Запорізькій області (протоколи № 20-699д/2 від 25.09.2020 р., № 20-796д/1 від
26.10.2020 р.).______________________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом № 4 від 01.08.2020 р. затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки для виконання
яких потрібна видача нарядів-допусків.______________________________________________________

Наказом № 8е від 01.10.2020 р. призначено виконроба Гончаренко Ігоря Михайловича особою,
відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.__________________

Наказом № 9е від 01.10.2020 р. виконроба Гончаренка Ігоря Михайловича, майстра 
Зарудського Юрія Юрійовича призначено відповідальними особами за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки про структурним підрозділам, а саме:

- роботи з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;________________________
- електромонтажні роботи та роботи в діючих електроустановках;__________________
- роботи на висоті;_____________________________________________________________



- роботи з експлуатації посудин, що працюють під тиском;__________________________
- роботи в траншеях, котлованах, бункерах та колодязях.____________________________

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

Наказом № 14 від 19.10.2020 р. відповідальним за стан охорони праці в 
ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» призначено інженера з охорони праці Луппу Володимира Васильовича._

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» переглянуто, затверджено та введено в дію «Система управління 

охороною праці» (наказ № 6 від 02.09.2020 р.); «Положення про службу охорони праці» (наказ № 21 
від 03.04.2020 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (наказ № 5 від 18.08.2020 р.); «Положення про відділ охорони праці 
ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» (наказ № 3 від 16.08.2020 р.); «Положення про роботу уповноважених
трудового колективу з питань охорони праці» (наказ № 7/2 від 01.08.2020 р.).___________________

У ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» розроблені, затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 14 від 19.10.2020 р. створено комісію з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: голова комісії: Мохнатий О.В. -  директор; члени комісії: Луппа В.В. -  
інженер з охорони праці; Котов Ю.В. -  уповноважений найманими працівниками (інженер-
налагоджувальник)._________________________________________________________________________

Наказом № 2 від 01.08.2020 р. створено комісію з перевірки знань з електробезпеки у складі: 
голова комісії: Железняк С.С. -  головний інженер; члени комісії: Луппа В.В. -  інженер з охорони 
праці; Гончаренко І.М. -  виконроб; Котов Ю.В. -  уповноважений найманими працівниками
(інженер-налагоджувальник).________________________________________________________________

На. Підприємстві переглянуто, затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці (наказ 
№ 7/2 від 01.08.2020 р.), зокрема: «Інструкція з охорони праці при виконанні електромонтажних 
робіт, робіт в діючих електроустановках»; «Інструкція з охорони праці для електромонтажника»; 
«Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання»; «Інструкція з охорони праці 
для газозварника»; «Інструкція з охорони праці при монтажі сталевих та залізобетонних 
конструкцій»; «Інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт»; «Інструкція з охорони 
праці при виконанні робіт на висоті»; «Інструкція з охорони праці при роботі в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах» та інші.______________________________________________________________

Працівники ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» мають професійну підготовку здобуту у 
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах.

Арматурник Переверзій І.Ф. здобув професійну підготовку:
- в Державному закладі «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» і 

отримав кваліфікацію «електрослюсар з ремонту устаткування 4-го розряду» 
(посвідчення № 12756 від 21.02.2011 р.);_________________________________________

- в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» отримав кваліфікацію «бетоняр 4-го 
розряду» (свідоцтво № 119-18-02 від 13.04.2018 р.), «арматурник» (свідоцтво № 120
18-02 від 13.04.2018 р.).________________________________________________________

Електромонтер Рубленик С.В. здобув професійну підготовку:
- в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг за фахом 

«слюсар-ремонтник 4-го розряду» (посвідчення №1531 від 23.08.2012 р.);____________
- в Політехнічному технікумі Криворізького технічного університету отримав



кваліфікацію «електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування»
(свідоцтво № 00000055 від 09.03.2006 р.) та кваліфікацію «технік-електрик» (диплом
НР№32554226 від 30.06.2007 р.)._______________________________________________

Електромонтажник Пасько Руслан Володимирович здобув професійну підготовку в Центрі 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг і отримав 
професію«електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж» (диплом НР№32043431 від
29.05.2007 р.)._____________________________________________________________________________

Кабельник-спаювальник Пшеніцин Сергій Юрійович здобув професійну підготовку:
- в Слов’янському енергобудівельному технікумі і отримав кваліфікацію «технік- 

електрик» (диплом МТ№ 836073 від 29.06.1989 р.);______________________________
- в БПРКДД ВАТ «Укртелеком» отримав професію «кабельник-спаювальник» 

(свідоцтво № 995 від 30.04.2004 р.);____________________________________________
- в СПТУ №9 м. Кам’янськ-Уральського, Свердловської області отримав кваліфікацію 

«регулювальник радіоапаратури» (диплом Г№176214 від 05.05.1982 р.)._____________
Електромонтажник Марусяк Володимир Ілліч здобув професійну підготовку в Центрі 

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг за фахом «електромонтажник
силових мереж та електроустаткування 4-го розряду» (посвідчення № 2293 від 17.11.2011 р.______

Електромонтажник Шестаков Сергій Віталійович здобув професійну підготовку в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» і отримав кваліфікацію «електромонтажник силових мереж та
електроустаткування 4-го розряду» (свідоцтво № 451/1-15-12 від18.09.2015 р.).__________________

Електрогазозварник Кравченко Костянтин Валерійович здобув професійну підготовку в ПТУ 
№ 29 м. Кривий Ріг і отримав кваліфікацію «електрогазозварник 3-го розряду» (диплом ДЗ ВК 
№ 021914 від 23.06.1998 р.).

Електрогазозварник Ковальов Ю.О. пройшов атестацію зварників в ТОВ «АКВАПЛАСТ» 
(посвідчення № РН-0077-67/20 від 24.07.2020 р.). Допущений до ручного дугового зварювання 
будівельних м/к, обладнання, що працює під тиском, вантажопідіймальних кранів.

Бетоняр Ляшенко Олег Вікторович здобув професійну підготовку в ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» і отримав кваліфікацію «бетоняр 4-го розряду» (свідоцтво № 119-18-01 від
13.04.2018 р.)._____________________________________________________________________________

Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Марченко Сергій Сергійович здобув 
професійну підготовку в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» і отримав кваліфікацію 
«монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду» (свідоцтво № 115-18
16 від13.04.2018 р.).

Верхолази Рубленик С.В., Пасько Р.В. здобули професійну підготовку в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» і отримали кваліфікацію «верхолаз 6 розряду» (протокол 
№ 434-2020 від 16.12.2020 р.

Електрогазозварник Кравченко Костянтин Валерійович пройшов навчання у 
ТОВ «Навчальний центр безпека праці» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Запорізькій області :

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», 
НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, 
кисневого та плазмового різання металів» (протокол № 20-692д від 24.09.2020 р.);________

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол № 20- 
811д від 23.10.2020 р.);______________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол 
№ 20-784д від 20.10.2020 р.).________________________________________________________

Кабельник-спаювальник Пшеніцин____ Сергій____ Юрійович____ пройшов____ навчання
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ «Навчальний центр безпека



(протокол № 20-811д від 23.10.2020 р.).______________________________________________________
Eлектромонтажник Марусяк Володимир Ілліч пройшов навчання HПAОП 0.00-1.15-07 

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 1ОВ «Навчальний центр безпека 
праці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області
(протокол № 20-784д від 20.10.2020 р.).______________________________________________________

Eлектромонтер Рубленик Сергій Вікторович пройшов навчання HПAОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 1ОВ «Навчальний центр безпека 
праці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області
(протокол № 20-784д від 20.10.2020 р.).______________________________________________________

Бетоняр Ляшенко Олег Вікторович пройшов навчання у 1ОВ «Навчальний центр безпека 
праці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області 
HПAОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 20-700д/2 від 25.09.2020 р.)._____

Кабельник-спаювальник Пшеніцин Сергій Юрійович пройшов навчання HПAОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» в 1ОВ «Навчальний центр безпека праці» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-766д від
15.10.2020 р.).____________________________________________________________________________

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Марусяк Володимир Ілліч, 
Марченко Сергій Сергійович, Рубленик Сергій Вікторович пройшли навчання HПAОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання» в 1ОВ «Навчальний центр безпека праці» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-793д/1 від 26.10.2020 р.).

Кабельник-спаювальник Пшеніцин Сергій Юрійович, електрогазозварник Кравченко 
Костянтин Валерійович пройшли навчання HПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в 
ТОВ «Запорізький центр з охорони праці «МОНОЛИ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (посвідчення №№ 4036, 4037 від 26.10.2020 р.),
присвоєно ІІІ групи з електробезпеки (до 1000 В).______________________________________________

Eлектромонтажники Марусяк В.І., Шестаков С.В., Пасько Р.В., електромонтер Рубленик С.В., 
електрослюсар Перевезій І.Ф. пройшли навчання в 1ОВ «Запорізький центр з охорони праці 
«МОНОЛИ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області:

- HПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 4031-4035 від
26.10.2020 р.), присвоєно IV та V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В);______________
- HПAОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», «Правила 
експлуатації електричних станцій та мереж ГКД 34.20.507-2003» (протокол № 341-20 від
24.11.2020 р.)._________________________________________________________________________
На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________________
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.__________________________________________
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.______________________________________________
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту і допоміжного обладнання до 

нього.______________________________________________________________________________
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань._________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
застосовується при проведенні робіт: зварювальний апарат «Патон», зав. № 900010, 2012 р.в.; 
зварювальний трансформатора (випрямлювач дуговий інверторний) SSVA-500, зав. № 050168, 
2016 р.в.; зварювальний трансформатор (випрямлювач дуговий інверторний) SSVA-PU-500,



зав. № 055183, 2016 р.в.; різак газовий типу P1, б/н, 2017 р.в.; балон з кисенем технічним, 1982 р.в.; 
балон з сумішшю пропану технічного та бутану технічного, 1981 р.в.; редуктор балонний кисневий 
БКО-50ДМ, б/н, 2009 р.в.; редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ, б/н, 2010 р.в.; бетономішалка, 
б/н, 2012 р.в.; кутова шліфмашинка «BOSH» 230, б/н, 2017 р.в.; перфоратор «MAKITA» HR 2470, 
б/н, 2017 р.в.; електродриль «MAKITA» DP 4011, б/н, 2017 р.в.; автомобіль «КАМАЗ» (самоскид, 
зав. № АЕ8098 ВА,1990 р.в.; автомобіль «КРАЗ» (бортовий), зав. № АЕ7504СН, 1992 р.в.; 
сидільний тягач «МАЗ», зав. № АЕ4349СІ, 1979 р.в.; лопати, кирки; пояси запобіжні лямкові зі 
стропами ПЛК -  9 од. (надано протокол випробувань № 415 від 12.10.2020 р., виконаних 
ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (свідоцтво про відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 
№ 08-0079/2019, дійсно до 25.10.2022 р., видане ДП «Криворізький НВЦ стандартизації, метрології 
та сертифікації»);покажчик високої напруги УВН-80-2М.2, зав. № 0011194, 1988 р.в.; покажчик 
напруги «Пошук-1». зав. № 0132, 2002 р.в.; мегаомметр ЕС 020212/2-Г. зав. № 07523, 1999 р.в.;
діелектричні рукавички -  2 пари; діелектричні боти -  2 пари.__________________________________

Поставку балонів з промисловими газами здійснює ТОВ «ДНІПРОПРОМСИНТЕЗ» згідно з
договором № 81 від 28.10.2020 р._________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРО» забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту (костюми бавовняні, черевики шкіряні, каски захисні, 
окуляри захисні, рукавиці, респіратори, зимовий спецодяг, спецвзуття, пояси запобіжні) відповідно 
до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту._________________________________________

засобів індивідуального захисту,

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 медичний огляд при прийомі на роботу та періодично. 
Надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 03.09.2020 
р., виданий КНЗ «Криворізька міська лікарня № 11» та протоколи психофізіологічного обстеження
працівників, видані ТОВ «Сімейна клініка ПМС».______________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно -
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України,_________№ 2694-XTT від
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 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 інструментами та пристроями»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок (до та включно 330 кВ)», «Правила експлуатації електричних станцій та мереж 
ГКД 34.20.507-2003»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 28.52
1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»._____________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________



ж
Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви- 
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

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

О.В. Мохнатий
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 р. №
~ 7

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



у Дніпропетровській області

її. п. к к


