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законодавства з питань охорони праці
ОіН'Ж Р надання адміністративних посл; 
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Відомості про роботодавця 
Акціонерне Товариство «ДТЕК Дніпровські Електромереж і» м. Дніпро, Дніпропетровська  
обл., вул. Запорізьке шосе. 22, код ЄДРПОУ 23359034 , Кухтій Вадим Юрійович.
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону

тел.: +38 (056) 373-50-86,/ GaydaVI@dtek.com__________________________________
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

на території Дніпропетровської області, СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ Центр підготовки
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації

та розвитку персоналу Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Майдан Героїв, 48.
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 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 підвищеної небезпеки, які пі дпа
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 фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небез
пеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:
навчання з питань охорони праиі працівників інших суб'єктів господарювання.
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих

об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Список основних інж енерно-педагогічних працівників, які залучаються до проведення занять 
в групах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в Центрі підготовки та р о 
звитку персоналу:
Бардєєв Сергій Олександрович. Дніпропетровська національна гірнича Академія. 2000 рік. 

Системи електропостачання, інженер-електрик; Головченко Віталій Миколайович Дніпропе
тровський державний університет. 1994 рік. Виробництво літаючих апаратів, інженер- 
механік; Каплун Вадим Григорович Дніпропетровський гірничий інститут. 1985 рік, елект- 
ропостчання міст, сіл і промислових підприємств, інженер-електрик; Коваль Максим Сергі
йович Дніпропетровська національна гірнича Академія. 2000 рік. Системи електропостачан
ня. інженер-електрик; Костючик Віталій Адамович Дніпродзержинський державний техніч- 
ний університет. 2005 рік, електромеханічні системи автоматизації і електропривід. інженер- 
електромеханік; Лісін Сергій Валерійович, Харківський інститут інженерів комунального 
будівництва. 1988 рік, горелектротранспорт, інженер-електромеханік; Лобко Андрій Мико
лайович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. 2006 рік, 
електротехніка, бакалавр з електротехніки; Надрега Тетяна Василівна Дніпропетровський 
національній гірничий університет. 2007 рік, електропостачання промислових підприємств, 
інженер-електрик; Олійник Артем Іванович Дніпропетровський національній гірничий уні
верситет, 2011 рік. Електротехнічні системи електропостачання промислових підприємств. 
Магістр, інженер-електрик; Саранча Ольга Іванівна. Дніпродзержинський державний техніч
ний університет, 2004 рік, електромеханічні системи автоматизації та електропривід, інже
нер-електромеханік; Федоренко Олександр М иколайович Дніпродзержинський державний
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технічний університет. 2010 рік, електромеханічні системи автоматизації та електропривід. 
інженер-електромеханік: Чичота Василь Андрійович Дніпропетровський металургійний ін
ститут. 1984 рік, металургія чорних металів, інженер-металург; Чорний Олександр Павлович. 
Дніпропетровський гірничий інститут. 1976 рік, електрифікація і автоматизація гірничих ро
біт. інженер-електрик. Шмаркаєв Віталій Миколайович. Дніпродзержинський державний те
хнічний університет. 2009 рік, електронні системи, інженер в галузі електроніки.
Викладачі, які будуть залучатися до проведення навчання з питань охорони праці:
Перетятько Іван Федорович пенсіонер стаж роботи на виробництві 43 роки, освіта вища, ін- 
женер-електрик. Дніпропетровський інститут інженерів з.д. транспорту Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці. 2015 року; Саранча Ольга Іванівна менеджер депар
таменту охорони праці. АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі’1 стаж роботи на виробництві 
14 років, освіта вища, інженер-електромеханік. Дніпродзержинський державний технічний 
університет -  Електромеханічні системи автоматизації та електропривід СНТЦ ДП НЕК Ук- 
ренерго. Дніпровська ЕС, 2017 р о к у : Федоренко Олександр Миколайович спеціаліст Центру 
підготовки та розвитку персоналу. АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" стаж роботи на 
виробництві 12 років, освіта вища, інженер-електромеханік. Дніпродзержинський державний 
технічний університет -  Електромеханічні системи автоматизації та електропривід 
______ СНТЦ ДП НЕК Укренерго. Дніпровська ЕС. 2017року; Іващенко Олександр М икола
йович Провідний спеціаліст В і д д і л у  охорони праці. АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" 
стаж роботи на виробництві 27років. освіта вища, кандидат технічних наук. Дніпропет
ровський гірничий інститут СНТЦ ДП НЕК Укренерго. Дніпровська ЕС, 2015року.

Загальна площа всіх приміщень Центру підготовки та розвитку персоналу Акціонерного То
вариства «ДТЕК Дніпровські електромереж і» становить 959,3 м 2. корисна площа примі
щення скчадає 925.8 м 2. для проведення навчання використовуватимуться 10 учбових класів 
загальною площею 515.7 м 2. До складу двоповерхової будівлі входять:

Клас практичних занять загальна площа 45 м~. кількість місць для учнів 6. обладнання макет 
розподільчих мереж; клас практичних занять 34.4 м2, кількість місць для учнів 6. обладнан
ня: макет високовольтної лінії: аудиторія «Самара» загальна площа 47.8 м~. кількість місць 
для учнів 20. обладнання проектор 1шт.. ноутбук. фліпчарт; аудиторія «Кільчень» загальна 
площа 30.3 м2. кількість місць для учнів 12. обладнання проектор 1шт.. ноутбук. фліпчарт; 
навчальний клас приладів обліку електроенергії та їх експлуатації загальна площа 52,9 м~. 
кількість місць для учнів 20. обладнання стенди із зразками приладів обліку та їх характери
стиками; комп'ютерний клас занять загальна площа 65.1 м~. кількість місць для учнів 15 об
ладнання комп'ютери 16 шт. з доступом до мережі Інтернет;проектор 1шт.;серцево- 
легеневий тренажер «Максим-2»; стенди та пам'ятки з охорони праці; навчальний клас за
гальна площа 68.2 м2. кількість місць для учнів 26. обладнання проектор 1шт.:навчальний 
клас з охорони праці загальна площа 64.7 м~. кількість місць для учнів 24. обладнання 
проектор 1шт.;навчальний клас загальна площа 63.8 м". кількість місць для учнів 25, об
ладнання проектор 1шт.;навчальний клас релейного захисту та автоматики загальна площа 
43.5 м2. кількість місць для учнів 6. обладнання макети робочих установок з релейного захи
сту.

Приміщення Центру підготовки та розвитку персоналу відповідають санітарно-гігієнічним  
нормам (Висновок держ авної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/48 від 
10.01.2017). вимогам пож еж ної безпеки (Декларація № 6884 відповідності матеріально- 
технічної бази вимогам законодавства з питань пож еж ної безпеки від 06.02.2017) та нор
мам з охорони праиі відповідно до чинного законодавства.

Професійно-теоретична підготовка здійснюється в класах, які забезпечені засобами на
вчання та дидактичними матеріалами відповідно до вимог навчачьних планів та програм.

Професійно-практична підготовка проводиться в класах практичних занять та на навчаль
но-тренувальному полігоні «Межирим» в селищі Меж иричі Дніпропетровської області.

Центр підготовки та розвитку персоналу Акціонерного Товариства «ДТЕК Дніпровські 
електромережі» проводить навчання та перевірку знань посадових осіб і спеціалістів з пи



тань охорони прані, навчання робітників з безпечного виконання робіт підвищеної небезпе
ки, згідно нормативно-правової бази:

Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; НАОП 1.1.10 - 5.05 -  86 
інструкція з надання першої допомоги постраждалим в зв'язку з нещасними випадками при об
слуговуванні енергетичного обладнання: НПАОП 0.00-1.15-07 наказ «Про затвердження Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НАОП 1.1.10-1.1.01.97 Правила безпечної екс
плуатації електроустановок; Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; НАОП 0.00-1.07-94 Правила будови 
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; ГКД 34.20.507-2003 Правила техні
чної експлуатації електричних станцій і мереж; Правила улаштування електроустановок; НПА
ОП 40.1-1.07-01_____ Правила експлуатації електрозахисних засобів; НАПБ А.01.001-15
______ Правила пожежної безпеки в Україні; НАПБ В.01.034-2005/11 ІПравила пожежної безпеки
в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України; Порядок розсліду
вання та ведення обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що ста
лися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власно- 
сті

Нормативно-правова база і навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам ліцензійної 
діяльності (Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ №270667) і містить:

ДБН В.2.2-3-97 Б у д и н к и  і споруди, БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ; 
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила та норми. Влаштування і обладнання кабінетів 
комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах. 
ДСанПіН 5.5.; Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників; Закон України 
"Про освіту"; Закон України "Про охорону праці"; Закон України "Про професійний розвиток 
працівників"; Закон України "Про професійно-технічну освіту"; Закон України «Про загальноо
бов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійно
го захворювання, які спричинили втрату працездатності»; Закон України Про ліцензування видів 
господарської діяльності; Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо
получчя населення»; ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд ПРИРОДНЕ 
І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ; Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України; НА
ОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Інструкція з надання першої допомоги постраждалим в зв'язку з нещасними 
випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання; СН 245-63 ІНСТРУКЦІЯ по саніта
рному утриманню приміщень і обладнання виробничих підприємств; Інструкція з безпечної екс
плуатації посудин, що працюють під тиском; КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах; КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небез
пеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 
Кодекс законів України про працю; Кодекс цивільного захисту України; Конституція України; 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Наказ 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів. 
установ освіти та наукових установ»; Наказ N 263/121 від 23.09.94 Міністерство охорони здоро
в'я України державний комітет України по нагляду за охороною праці «Про затвердження Пере
ліку робіт, де є потреба у професійному доборі»; Наказ «Про затвердження Положення про орга- 
нізацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»; Наказ 
«Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві»; Наказ 
«Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлу
атації об'єктів електроенергетики»; НПАОП 0.00-1.15-07 Наказ «Про затвердження Правил охо
рони праці під час виконання робіт на висоті»; Наказ «Про затвердження Правил пожежної без- 
пеки в Україні»; Наказ «Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбі
нат професійного навчання робітників»; НПАОП 0.00-4.36-05 Наказ «Про затвердження типо
вого положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
переліку робіт з підвищеною небезпекою»; Наказ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про затвер
дження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; Наказ Міністерство 
освіти та науки України № 1/9-270 від 31.05.2016 «Про переоформлення ліцензії»; Наказ МІНІ
СТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісницт



вом працівників державних підприємств, установ і організацій»; Національний класифікатор 
України КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД): СОУ-Н МПЕ 
40.1.12.104:2005 Нормативний документ «Організація роботи з персоналом підприємств електро
енергетики. Положення»; ГКД 34.35.507-96 Оперативні перемикання в електроустановках. Пра
вила виконання; Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та органі
заціях незалежно від форми власності; Постанова «Деякі питання професійної атестації відпові
дальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітекту- 
ри»; Постанова «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях»; Правил роздрібного ринку електричної енергії; НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті; НАОП 1.1.10-1.1.01.97 Правила безпечної експлуатації еле
ктроустановок; НАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спе
ціальних установок; Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; Правила будови і безпечної експлуатації лі
фтів: НАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском; НАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила охорони 
електричних мереж; Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних 
машин: НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя
ми; НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та орга
нізаціях енергетичної галузі України; НАПБ А.01.001-15 Правила пожежної безпеки в Україні; 
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж; ГКД 34.20.507-2003 Правила тех
нічної експлуатації електричних станцій і мереж; Правила технічної експлуатації електроустано
вок споживачів; Правила улаштування електроустановок: ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мік- 
роклімату виробничих приміщень; ДСанПіН 5.5.2.008-01 Санітарно-гігієнічні норми облашту
вання -утримання загальноосвітніх навчальних закладів; СОУ-Н МПЕ 40.1.03.701:2005 Спуск 
потерпілого з опори повітряних ліній електропередачі напругою до 20 кВ включно. Інструкція; 
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.03-3.29-94 Перелік ва
жких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу
вання праці неповнолітніх; Міжнародний стандарт менеджменту якості ISO 9001:2008; Міжна- 
родний стандарт ISO 14001:2008; Міжнародний стандарт системи менеджменту гігієни і безпеки 
праці QHSAS18001:2007; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення на
вчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Інші відомості:
Керівник департаменту з охорони праці -  Носов О.С. (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 ро- 
боти 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 P.M. -  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 відділу 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.

Бондаренко В.А. -  начальник Центру підготовки та розвитку персоналу
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» має нормативно-правову документацію з охорони 
праці та промислової безпеки, забезпечено правилами, типовими положеннями методичними 
та керівними документами і виконує роботу відповідно до них.
та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної доку
ментації, засобів індивідуального захисту, нормативно-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 
Шумейко М.Б.. що пройшов навчання і чергову перевірку знань з питань охорони праці, пожеж
ної безпеки і електробезпеки у встановленому порядку, посвідчення: протокол № 92016 від 
16.12.2016 в УПК «Професіонал».

Жигалов С.Р.. протокол № 12 від 22.11.2016. наступна перевірка знань 22.11.19 p.: 
Саранча О.І.. 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.М.. 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»; НПА- 
ОП 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 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 пра- 
ці 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 АТ «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 р.).
Пройшов навчання за програмою «Законів і нормативних актів про о х о р о н у  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 випад- 
ку» 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 про- 
мислова 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 еле- 
ктроустановках 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.
______ 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, навча- 
льних 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 ОН5А5 
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 захис- 
ту для працівників Суспільства робиться відповідно до Закону України № 2289 - VI від 
01.06.2010 року «Про здійснення державних закупівель».



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.

В.Ю. Кухтій 
(ініціали та прізвище)

2 0 / Л ,

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарюван 
Держпраці « 2 0 /£ ^ . № . £

І

римітки: 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.


