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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Акціонерне Товариство «ДТЕК Дніпровські Електромережі» м. Дніпро. Дніпропетровська обл.,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
вул. Запорізьке шосе, 22, код ЄДРПОУ 23359034 , Терещук Андрій Іванович.________________

місцезнаходження, код ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
тел.: +38 (056) 373-53-53,/ ОаусІаУЩскек.сот_________________________________________

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, номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
Дніпро, вул, Праці, буд.4,_______________________________________________________________
Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд, 22.___________________________________________________
м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.40._______________________________________________
Дніпропетровська область, м. Підгороднє, вул. Піонерів Майдану, буд 46___________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особа
ми стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
В АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» не існує об'єктів підвищеної небезпеки, які підпада
ють під вимоги додатка 1 Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності Постанови КМУ від 16.11.2002 р. № 1788.________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  12.06.2020р. та 07.07.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я. Терещук Андрій Іванович,___________________________________________________________
(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 під час експлуатації (застосуванні) таких машин, механіз
мів, устаткування підвищеної небезпеки:

найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні машини, ліфти:__________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Вантажопідймальний ліфт малогабаритний шахтовий Інвентарні №10000024784/0000, 
0000022310/0000, 1989р., СРСР
Таль єлектична-200, 184647, 12.06.1985, СРСР________________________________
Таль єлектична -200 -51120-01У2, 176236, 1988 СРСР___________________________
Електротельфер канатний ТІ0432, 8863256, 1988, Болгарія____________________
Таль електрична ТЕ025-31100-2392, 60108, 1987, СРСР_______________________
Таль електрична, 0005698741, 1993 Росія_____________________________________
ЛЕБІДКА модель 115РУВ, 312ЦВ, 31.05.2013, Ц5А__________________________
ЛЕБІДКА модель 115РВ, Т2537, 23.06.2012, ЦЗА____________________________
ЛЕБІДКА модель 115РУВ, 358ЦВ, 31.05.2013, Ц5А___________________________
ЛЕБІДКА модель 115РВ, УХ231, 30.06.2011, Ц5А____________________________
ЛЕБІДКА модель 1150УВ, 326 ЦВ, 31.05.2013, Ц8А



Таль єлектична - 0,5 160, 1967, Росія_______________________________________________
Ричажна Оиїтап КВЕ-1500, 160605, 2016, Румунія___________________________________
Ручна шестеренчаста ТРШС-2,0, О-У 1.1, 5015633, 2005, Росія_________________________
Таль ручна шестеренчаста стаціонарна 2,0-У 1.1, 5015657, 2005, Росія___________________
Таль ручна шестеренчаста стаціонарна-2,0-У 1.1, 5015655, 2005, Росія___________________
Таль ручна шестеренчаста стаціонарна-2,0-У1.1 , 5015637, 2005, Росія__________________
Таль ручна шестеренчаста стаціонарна модернізована -0,5-У 1.1, 4510, 2005, Росія_________
Таль електрична Т30 0  02333, СССР,
Таль електрична Т30 002465 , 1985, СССР
Ліфт пасажирський 21392 , заводський № Р2І4А2815. рег. № 70947. рік випуску 2004. Завод
ліфтов м, Київ, ПТО 08.2020 г ПАТ «ОТІ5»___________________________________________
Ліфт пасажирський 20892, заводський № Р2ИА2814. рег. № 70948. рік випуску 2004. За
вод ліфтов м. Київ, ПТО 08.2020 г ПАТ «ОТІ5»_____________________________________
Ліфт пассажирський 21392, заводський № Р2КА1898. рег. № 70607. рік випуску 2001.3авод 
ліфтов м. Київ, ПТО 08.2020 г ПАТ «ОТІ8»

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

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

Робочих місць 50, в тому числі на яких існує підвищений ризик -  20,____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівлі, обладнання, та споруди підрозділів підприємства, розташовані на території Дніпропет
ровської області -  10 об’єктів________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Терещук Андрій Іванович -  генеральний директор. Носов О.Є,- керівник департаменту з 
охорони праці пройшли навчання щодо технічної експлуатації об’єктів електроенергетики та 
охорони праці за програмою «Законів і нормативних актів про охорону праці, електробезпеки і 
пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичай
них ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку» та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»: 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»: НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском: ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація елект
ричних станцій і мереж. Правила», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»: ДБН А.3.2- 
2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
НПАОП 45.2-7.02-12: Правила улаштування електроустановок: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»: НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні»; НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та 
організаціях енергетичної галузі України при Міністерстві енергетики та вугільної промисловос
ті України. Допуск до робіт в електроустановках до та понад 1 000 В. мають групу 5 з електробе
зпеки -Протокол №6-2019 від 15.11.2019р.

Керівники відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки в структурних підрозділах 
пройшли навчання на підприємстві за програмою “Загальний курс з охорони праці» та з питань 
електробезпеки, мають V групу, а також навчання за НПАОП 0.00-1,80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»:
Трифонов О.В. -  начальник Східних ВЕМ. протокол №63 від 08.04.2020р.
Петров С.Г. -головний інженер Східних ВЕМ. протокол №62 від 10.03.2020р.
Голіцин Ю.В. -  начальник Підгороднянський РЕМ, протокол №68 від 03.06.2020р.



Староконь В.В.- головний інженер Підгороднянського РЕМ. протокол №49 від 29.10.2020р. 
Лихачев О.А.- майстер АТЦ. протокол №23 від 00.01.2020р.
_(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки

Наказом № від 30.12.2019. №919а/1001 оновлено (актуалізовано склад) службу з охорони 
праці», наказом по підприємстві від 21.07.16 р. № 503-ОД створені відділи з охорони праці. Фун
кції керівників відділів з охорони праці покладені на менеджерів Жигалова С.О., Саранчу О.І., 
Могільнева Р.С., Маркіна О.А., Дзенддюру О.В..

- Жигалов С.О., Пройшов навчання щодо технічної експлуатації об'єктів електроенергетики та 
охорони праці при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України протокол № 
6-2019 від 15.11.2019, наступна перевірка знань;

-Саранча О.І., протокол № 66 від 06.05.20, наступна перевірка знань 06.05.23 р.;
- Маркін О.А., протокол № 52/4 від 10.12.19, наступна перевірка знань 10.12.2022 рд
- Могільцев Р.С., протокол № 33 від 29,03.19, наступна перевірка знань 26.03.2022р.;
- Дзендзюра О.В., протокол № 40 від 25.06.2019, наступна перевірка знань 25.06.2022р.

Згідно з п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 в АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» наказом по підп
риємству від 05.05.2020р. № 1401 Б/1001 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з пи
тань охорони праці у складі:
_____ Голова комісії: Генеральний директор -  Терещук А.І.(протокол № 6-2019 15.11.2019рЛ.
Члени комісії:

- Жигалов С.О., менеджер з охорони праці. Пройшов навчання щодо технічної експлуатації 
об’єктів електроенергетики та охорони праці ( в тому числі за НПАОП 0.00-1.80-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання») при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 
протокол № 6-2019 від 15.11.2019;

- Лакіза Ю.В. -  комерційний директор. Пройшов навчання щодо технічної експлуатації 
об’єктів електроенергетики та охорони праці ( в тому числі за НПАОП 0.00-1,80-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання») при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 
протокол № 6-2019 від 15Л 1.2019;

- Черкашин Д.М.- керівник технічного департаменту Пройшов навчання щодо технічної екс
плуатації об’єктів електроенергетики та охорони праці ( в тому числі за НПАОП 0.00-1.80- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»)при Міністерстві енергетики та вугільної промислово
сті України протокол № 5-2019 від 27.09.2019;

Особа, відповідальна за організацію безпечної експлуатації ліфтів -  фахівець з ремонту устатку
вання Шпак О.Б. пройшов навчання за НПАОП 0,00-1.02-08 Правила будови і безпечної екс
плуатації ліфтів, протокол № 380 від 14Л 2.2018р.
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» розроблені та введені в дію:

______«Положення про службу охорони праці» розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21.04 «Ти
пове положення про службу охорони праці» з урахуванням специфіки виробництва в АТ «ДТЕК 
Дніпровські електромережі», затверджено від 19.04.2019р.

«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони пра
ці» розроблене на основі НПАОП 0.00-4,12-05 «Типове положення про порядок проведення нав
чання та перевірки знань з питань охорони праці» і затверджене та введено в дію наказом по під-
приємству від 30.12.2019Р. №919а/1001__________________________________________
Інструкції з охорони праці розроблені на основі НПАОП 0.00-4.15-98 Наказ «Про затвердження 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та введені в дію наказом по підприємству 
від 27.12.2019 р. № 909а/1001, в тому числі -  «Інструкція з ОП при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт № 551-19», «Інструкція з ОП при роботі з вантажопідіймальними меха
нізмами, керованими з підлоги №556-19», «Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами №560-19», «Інструкція з ОП для



осіб, які здійснюють нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів і машин 561-19». та інші.

Програми вступного, первинного інструктажів затверджені наказом №14086/1001 від 
30.03.2019р .

Записи про проведення інструктажів виконуються в «Журналі реєстрації вступного ін
структажу» та в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочім місці». 
Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться фахівцем служби охорони праці з усі
ма робітниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу. Вступний інструктаж про
водиться в кабінеті охорони праці з використанням сучасних технічних засобів навчання, навча- 
льних і наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва. В АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»______________________

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

Працівники, зайняті на роботах із підвищеною небезпекою до початку самостійної роботи 
проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Центрі підготовки та 
розвитку персоналу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» та ДП ДУКК "Моноліт", договір 
№770-ДОЕ в м. Дніпро. Працівникам, які під час перевірки знань отримали задовільні знання, 
видається «Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та техні
чної експлуатації»:

Деркач М.В. -  механік АТЦ, протокол №23 від 11.01.2020р.
Сарана А.А. -  механік АТЦ, протокол №23 від 11.01.2020р.
Педченко А.А. -  начальник групи підстанцій Східних ВЄМ, посвідчення №046306 від

06.02.2020р.
Саврук А.П.- начальник групи підстанцій Східних ВЕМ. посвідчення №244 від 

05.03.2020р.

Випробування електрообладнання проводить лабораторія ізоляції та захисту від перенап
руги Дніпровських міських електричних мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», яка має 
Свідоцтво, яке видано ДП «Дніпростаднартметрологія» № ПЧ 06-2/293-2019 від 15.02.2019 (дій
сне до 15.02.2022р.).________________________________________________________________

експлуатаційна документація на все обладнання в наявності (паспорти керівництво з екс
плуатації, акти оглядів та випробувань)

Планове технічне обслуговування, експертне дослідження, всі інші види обслуговуваня та 
ремонти ліфтів проводить ПАТ «ОТІ5» відповідно до діючих нормативних актів. Останнє пла
нове технічне обслуговування експертне обстеження в серпні 2020р.

Часткове та планове технічне обслуговування ( ЧТО та ПТО) вантажопідіймального об
ладнання (крім ліфтів) проводиться комісією підприємства відповідно діючим нормативним ак
там - проведено в квтні 2020 року та в липні 2020 р„ Все обладнання визначено справним, стан 
відповідає вимогам безпеки, обладнання придатне до експлуатації Наступне ЧТО і квітні 2021
року, наступне ПТО в квітні 2023 р.___________________________________________________

експлуатаційної документації,
Відповідно до вимог "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя

гом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту", затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці України № 53 від 24,03.2008 р.. міжнародного стандарту ОН5А5 18001- 
2007 в АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» розроблено Положення «Порядок видачі і вико
ристання спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту». АТ 
«ДТЕК Дніпровські електромережі» забезпечує за свій рахунок придбання засобів індивідуаль
ного захисту відповідно до "Типових галузевих норм видачі безкоштовних засобі індивідуально
го захисту” і Колективним договором Суспільства. Придбання засобів індивідуального захисту 
для працівників Суспільства робиться відповідно до Закону України № 2289 - VI від 01.06.2010 
року "Про здійснення державних закупівель".

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі (спецодяг, спецвзуття на діелектричній нековзкій підошві, рукавички діелектрич-



ні. рукавиці комбіновані, шолом захисний, окуляри захисні, респіратори, боти діелектричні, при 
роботі на висоті - пояси запобіжні, фали, каски, драбини, показники напруги, інструмент з ізо
льованими ручками використовують за призначенням), зберігають у технічно справному стані та 
проводять технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Діелектричні рукавички, килимки, боти 
проходять випробування опору ізоляції в спеціалізованих електротехнічних лабораторіях в тер
міни згідно нормативних вимог._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту

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

Для забезпечення роботи з персоналом функціонує технічна бібліотека, укомплектована 
спеціальною технічною літературою і навчальними посібниками, що містять необхідну для під
готовки персоналу інформацію про експлуатоване устаткування, режими його роботи і експлуа
тації, комп'ютерні класи, оснащені комп'ютерними повчальними системами, кабінет охорони 
праці і пожежної безпеки; куточки охорони праці. Підвищення кваліфікації, підготовка і перепід
готовка персоналу робочих професій Товариства здійснюється на базі Центру підготовки та роз
витку персоналу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», а також в ДП ДУКК "Моноліт".

Також на базі Центру підготовки та розвитку персоналу АТ «ДТЕК Дніпровські електро
мережі» здійснюється професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації і 
навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, згідно Ліцензії 
Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №270667, дата видачі 02,07,2013 року (безстроко- 
ва)._______________________________________________________________________________

мативно-правовоїта матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А.І. Терещук
£ О с І /  (ініціали та прізвище)

рована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
. № . У -? Х Х Х У

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 відмов
ляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 р. N 48)
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