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Відомості про роботодавця
Акціонерне Товариство «ДТЕК Дніпровські Електромереж і» м. Дніпро, Дніпропет ровська
обл., вул. Запорізьке шосе, 22,
код ЄДРП О У 23359034 , Кухтій Вадим Ю рійович.
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходж ення, код ЄД РП О У , прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника, номер телеф ону

тел.: +3# (056) 373-50-86,/ GaydaVI@ dtek.com___________________________________
телеф аксу, адреса електронної пош ти; для ф ізичної особи — підприємця прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце
прож ивання, номер облікової картки платника податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пош ти

на т ерит орії Д ніпропет ровської області______________________________________________ ..
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
В АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» не існує об'єктів підвищ еної небезпеки, які підпа
дають під вимоги додатка 1 Порядку та правил проведення обов'язкового страхування циві
льної 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
(дата проведення аудиту)

Не проводився.
Я. Кухтій Вадим Ю рійович,____________________________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної небез
пеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Робочих місць 35, в тому числі на яких існує підвищ ений ризик 35), будівлі, обладнання,
та споруди підрозділів підприємства, розт аш овані на т ерит орії Дніпропет ровської об-
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( найменування

виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів, устаткування виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих
об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівник департаменту з охорони праці - Носов О.Є. (протокол № 355-15 від 26.05.17 р.).
Пройшов навчання в УПК «Професіонал» за програмою «Законів і нормативних актів про охо
рону праці, електробезпеки і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техно
генної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим в
разі нещасного випадку» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуата
ції електроустановок»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»: НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів»: НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників». НПАОП
0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». ГКД
34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила». Правила техніч
ної експлуатації електроустановок споживачів: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлу
атації 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. Охо
рона праці і промислова безпека в будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12: Правила улаштування еле
ктроустановок: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»: НАПБ
А.01.001-15 «Правила пожежної безпеки в Україні»: НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожеж
ної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України. Допуще
ний до робіт в електроустановках до та понад 1 000 В. має V групу з електробезпеки.
Члени постійної комісії Міненерговугілля України з перевірки знань щодо технічної екс
плуатації об'єктів електроенергетики та охорони праці:
Голова комісії:

Буславець O.A.- директор департаменту електроенергетичного комплексу;
Члени Комісії:
Ігнатов О.М. - заступник директора департаменту - начальник відділу нагляду в металур
гії. машинобудуванні та енергетиці Департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підви
щеної небезпеки Державної служби України з питань праці:
Новиков К.В. - начальник віппіпу нормативно-технологічного забезпечення роботи елек
тричних мереж і станцій Департаменту електроенергичного комплексу Міненерговугілля:
Котляренко А.Г. - заступник Головного державного інспектора України з енергетичного
нагляду:
Годебський М.А. - головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій і мереж:
Кучинський В.М. - представник Профспілки працівників енергетиків та електротехнічної
промисловості України.
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вим ог законодавства з питань охорони праці

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» мас нормативно-правову документацію з охорони
праці та промислової безпеки, забезпечено правилами, типовими положеннями методичними
та керівними документами і виконує роботу відповідно до них.___________________
та пром ислової безпеки, наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної доку
ментації, засобів індивідуального захисту, норм ативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В AT «ДТЕК Дніпровські електромережі» розроблені та введені в дію:
- «Положення про службу охорони праці».
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на
підприємстві».
- Інструкції з охорони праці.
______ «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 AT «ДТЕК
Дніпровські електромережі», затверджено наказом по підприємству від 04.12.13 р. № 784.
«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 на
вчання та перевірки знань з питань охорони праці» і затверджене та введено в дію наказом по
підприємству від 20.11.12 р.№ 612.
______ Інструкції з охорони праці розроблені на основі НПАОП 0.00-4.15-98 Наказ «Про затвер
дження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та введені в дію наказом по підп
риємству від 27.02.2017 р. №143-ОД.
На виконання вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці» в AT «ДТЕК Дніпров
ські електромережі» наказом по підприємстві від 21.07.16 р. № 5РЗ-ОД створені відділи з охоро
ни праці. Функції керівників відділів з охорони праці покладені на менеджерів Жигалова С.О..
Саранчу О.І.. Могільцева P.C.. Логвіненко P.M .. заступник керівника департаменту з охорони
праці Шумейко М.Б.. що пройшов навчання і чергову перевірку знань з питань охорони праці.
пожежної безпеки і електробезпеки у встановленому порядку, посвідчення: протокол № 92016
від 16.12.2016 в УПК «Професіонал».
- Жигалов С.О.. протокол № 12 від 22.11.2016. наступна перевірка знань 22.11.19 p.:
Саранча О.1.. протокол № 14 від 06.06.16. наступна перевірка знань 06.06.19 p.:
- Могільцев P.C.. протокол № 62/4 від 20.03.18. наступна перевірка знань 20.03.19 p.:
Логвіненко О.M.. протокол № 9 від 30.09.16. наступна перевірка знань 30.09.19 р.
Пройшли навчання за програмою «Законів і нормативних актів про охорону праці, елект
робезпеки і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та
надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного
випадку» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроуста
новок»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: НПА
ОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»: НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників». НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». ГКД 34.20.5072003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила». Правила технічної експлу

атації електроустановок споживачів: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елек
троустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з ін
струментом 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 електроуста
новок: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НАПБ А.01.001-15
«Правила пожежної безпеки в Україні»; НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в
компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України.
______ Згідно з п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 в AT «ДТЕК Дніпровські електромережі» наказом по
підприємству від 30.09.16 р. № 15916/1001 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з
питань охорони праці у складі:
______ Голова комісії: Генеральний директор - Кухтій В.Ю. (протокол № 355-15 від 26.05.17 p.).
Пройшов навчання за програмою «Законів і нормативних актів про охорону праці, електробезпе
ки і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзви
чайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустано
вок»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП
0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»: НПАОП
0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників». НПАОП 0.00-1.59-87 «Пра
вила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», ГКД 34.20.507-2003
«Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструмен
том 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.01.001-15 «Пра
вила пожежної безпеки в Україні»; НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в ком
паніях. на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України. Допущений до робіт в електроустановках до та понад 1 000 В. має V групу з електробезпеки.
______ Навчання і атестація членів комісії проведено відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
______ Керівники відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки:
Тарасов Ю.О. - головний інженер Васильківського РЕМ. протокол № 98/1 від 09.01.2018 p.;
Проценко В.А. - головний інженер Синельніковського РЕМ. протокол № 98/2 від 09.01.2018 p.;
Швагер K.M. - начальник Криворізького РЕМ. протокол № 98/3 від 09.01.2018 p.;
Мороз П.Г. - начальник Солонянського РЕМ. протокол № 99/1 від 22.01.2018 p.;
Строменко О.В. - головний інженер Солонянського РЕМ. протокол № 99/2 від 22.01.2018 p.;
Серга В.Г. - головний інженер Криничанського РЕМ. протокол № 99/3 від 22.01.2018 p.;
Гречка Л.Ю. - головний інженер Софієвського РЕМ. протокол № 100/1 від 30.01.2018 p.;
Тарасенко М .I. - начальник Верхньодніпровський РЕМ. протокол № 101/1 від 01.02.2018 p.;
Скворцов В.О. - начальник Васильківського РЕМ. протокол № 102/1 від 13.02.2018 p.;
Соколов М.А. - головний інженер Апостоловського РЕМ. протокол № 102/2 від 13.02.2018 p.;
Коломоєць А.Л. - головний інженер Широківського РЕМ. протокол № 102/3 від 13.02.2018 p.;
Гончаренко В.А. - головний інженер Межевського РЕМ. протокол № 104/1 від 21.02.2018 p.;
Мартинюк І.М. - головний інженер Магдалинівського РЕМ. протокол № 104/2 від 21.02.2018 p.;
Боднар В.О. - начальник Нікопольського РЕМ. протокол № 104/3 від 21.02.2018 p.;
Кучерявенко O.A. - головний інженер Нікопольського ВЕМ. протокол № 105/1 від 27.02.2018 p.;
Лобза С .О .- начальник Синельніковського РЕМ. протокол № 106/1 від 06.03.2018 p.;
Завалипич С.П. - головний інженер Царичанського РЕМ. протокол № 106/2 від 06.03.2018 p.;
Красовський О.С. - начальник Каменського РЕМ. протокол № 106/3 від 06.03.2018 p.;
Миндалін О.С. - головний інженер Каменського РЕМ. протокол № 106/4 від 06.03.2018 p.;
Ільяшенко С.І. - начальник 2 РЕМ ДМЕМ, протокол № 108/1 від 13.03.2018 p.;
Петров С.Г. - головний інженер Східного РЕМ. протокол № 108/4 від 13.03.2018 p.;
Вередін Г.В. - директор Криворізьких МЕМ. протокол № 109/1 від 27.03.2018 p.;
Ященок С.В. - головний інженер Покровського РЕМ. протокол № 109/3 від 27.03.2018 p.;
Дєментієнко М.А. - головний інженер Криворізького РЕМ. протокол № 109/4 від 27.03.2018 p.;
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 AT «ДТЕК Дніпровські електромережі» та ДП ДУКК "Моноліт", договір

№77Р-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»:
Чубінець С.А. - водій-електромонтер ОВБ Камянського РЕМ. протокол №08 від 15.01.18 р.;
Грішин В.В. - водій-електромонтер ОВБ Камянського РЕМ. протокол №08 від 15.01.18 р.;
Петрашенко С.А. - водій-електромонтер ОВБ Камянського РЕМ. протокол №07 від 15.01.18 р.;
lllneHOR С.С. - водій-електромонтер ОВБ Камянського РЕМ. протокол №07 від 15.01.18 р.;
Верещак Ю.Х. - електромонтер ПС Камянського РЕМ. протокол №31 від 22.01,18 р.;
Алєксєєв A.C. - електромонтер ПС Камянського РЕМ. протокол №31 від 22.01.18 р.;
Ніколаєв М.Б. - електромонтер ПС Камянського РЕМ. протокол №32 від 22.01.18 р.;
Жунда В.А. - електромонтер ПС Камянського РЕМ. протокол №32 від 22.01.18 р.:
Мухін А.М. - електромонтер KJI Камянського РЕМ. протокол №52 від 16.02.18 р.;
Кривокобильський С.М. - електромонтер ПЛ Камянського РЕМ. протокол №52 від 16.02.18 р.;
Ганін О.С. - електромонтер ДМЕМ (5 РЕМ). протокол №57 від 03.03.18 р.;
Герасименко О.В. - електромонтер ДМЕС (5 РЕМ). протокол №58 від 12.03.18 р.;
Ганін О.С. - електромонтер ДМЕМ (5 РЕМ). протокол №57 від 03.03.18 р.;
Капінус С.А. - електромонтер ДМЕМ (5 РЕМ). протокол №13 від 03.05.17 р.;
Петренко 1.1. - електромонтер Царичанський РЕМ. протокол №70 від 25.01.18 р.;
Ніколін О.С. - електромонтер Царичанський РЕМ. протокол №70 від 25.01.18 р.;
Руденко О.В. - електромонтер Царичанський РЕМ. протокол №70 від 25.01.18 р.;
Перетятько М.А. - електромонтер Царичанський РЕМ. протокол №70 від 25.01.18 р.;
______ Згідно статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі» при прийнятті на роботу та періодично під час роботи проходять на підприємст
ві інструктажі з питань охорони праці, а саме:
- при прийнятті на роботу - вступний інструктаж:
- під час роботи - первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі.
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, навчальних і наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва. В АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» документація з експлуата
ції устаткування і споруд враховується і зберігається в установленому порядку, згідно з діючими

ж

Відповідно до вимог "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту", затвердженого нака
зом Держнаглядохоронпраці України № 53 від 24.03.2008 р.. міжнародного стандарту OHSAS
18001-2007 в АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» розроблено Положення «Порядок видачі і
використання спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту».
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» забезпечує за свій рахунок придбання засобів індивідуа
льного захисту відповідно до "Типових галузевих норм видачі безкоштовних засобі індивідуаль
ного 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. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням, зберігають у
технічно справному стані та проводять технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні випро
бування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
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 AT «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.
Випробування вантажозахоплючих пристроїв виконується на стенді механічних випробу
вань пристроїв для ведення робіт на висоті СМВ-1 з застосуванням манекена
(СМВ.01 .ООО.ООИЗ). виготовлений TOB НВТ «Дніпроенергомаш». дата виготовлення
16.11.2017р.. заводський номер 061.
Для виконання робіт використовуються пояси запобіжні, страхувальні прив'язі ST5 (арт.
STH103). які знаходяться в кожному підрозділі підприємства.

В.Ю. Кухтій
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
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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 підвище
ної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвище
ної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними осо
бами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

