
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази в і:: 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

могам 30/Оі3->О$2ЛУ(/-Д3-С>£-' 
Х ~  0 УТьР

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 юридичної 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______________________________________________ ._
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) ма

шин, 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 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 юридичної 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:
Технологічні транспортні засоби.
Робочих місиь 35, в тому числі на яких існує підвищений ризик -  35), будівлі, обладнання, 
та споруди підрозділів підприємства, розташовані на території Дніпропетровської об
ласті.
(найменування виду робіт підвищеної 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 підвищений ризик виникнення 
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

С Т Р У К Т У Р Н И Й

підрозділ тип марка номер
партії

дата
виго-

го-
тов-

страна
виго

товлен
ня

дата 
руєстрації в 
установах 

держнагля-

н я <31

ВВЭС прицеп-
ваговоз У 4005 Т 04711 АЕ 2002 Россия 03.10.2012

ВВЭС бульдозер
Б 170.М1-01 
ЕН Т 04712 АЕ 2001 Россия 03.10.2012

ВВЭС трактор
автопогруз

ЮМЗ 6АКЛ Т 04713 АЕ 1993 Украина 03.10.2012

ВВЭС чик вилоч
ный ДВ 1792.33.20 Т 06996 АЕ 1984 Болгария 02.03.2015

mailto:GaydaVI@dtek.com


двэс автопогруз
чик
передвиж

М 41015 Т 04670 АЕ 2001 Россия 03.10.2012

двэс ная электро лэс зот-
станция 400НА Т 04671 АЕ 2001 Украина 03.10.2012

ДВЭС прицеп-
тяжеловоз У 4005 Т 04672 АЕ 2001 Украина 03.10.2012

двэс прицеп 1ПТС9 Т  04674 АЕ 1985 Россия 03.10.2012

двэс водораздат-
чик ВУЗ Т 04681 АЕ 1987 Украина 03.10.2012

двэс прицеп
передвиж

2ПТС4 
ЭСД 200в0 на

Т 04687 АЕ 2000 Украина 03.10.2012

двэс ная электро шасси прицепа
станция МАЗ 522 Т 04688 АЕ 1991 Украина 03.10.2012

двэс вилочныи
погрузчик ДВ 1792.33 Т 04689 АЕ 1991 Украина 03.10.2012

двэс вилочныи
погрузчик ДВ 1788.33 Т 04690 АЕ 1998 Украина 03.10.2012

двэс вилочныи
погрузчик ДВ 1788.33 Т 04691 АЕ 1991 Украина 03.10.2012

двэс компрессор ПКСД 5.25 Т 04692 АЕ 1996 Россия 03.10.2012
двэс трактор ЮМЗ 6АКЛ Т 04693 АЕ 2001 Украина 03.10.2012
двэс трактор ХТЗ 17221 Т 04694 АЕ 2002 Украина 03.10.2012
двэс прицеп Н\У 6011 Т 04695 АЕ 1985 Украина 03.10.2012

двэс прицеп-
тяжеловоз У 4005 Т 04696 АЕ 1978 Украина 03.10.2012

двэс бульдозер
измельчи

Б 170 М01Е Т 04697 АЕ 2001 Россия 03.10.2012

двэс тель (кусто
рез) ХТА 200-02 Т 04698 АЕ 2009 Украина 03.10.2012

двэс бульдозер Т 170 Т 04699 АЕ 1992 Россия 03.10.2012
двэс прицеп ПЛ 12-12 Т 04701 АЕ 1983 Украина 03.10.2012
двэс прицеп 2ПТС4 Т 04702 АЕ 1992 Украина 03.10.2012

двэс прицеп-
тяжеловоз ЧМЗАП 93853 Т 04703 АЕ 1985 Россия 03.10.2012

двэс трактор К 701Р Т 04704 АЕ 1996 Россия 03.10.2012
двэс прицеп 1ПТС9 Т 04705 АЕ 1978 Россия 03.10.2012
двэс экскаватор Борекс 2101 Т 04706 АЕ 1997 Беларусь 03.10.2012
двэс экскаватор ЭО 2621 Т 04707 АЕ 2001 Украина 03.10.2012
двэс трактор ХТЗ 17021 Т 04708 АЕ 2001 Украина 03.10.2012
двэс экскаватор Борекс 2629 Т 04709 АЕ 1994 Беларусь 03.10.2012
двэс трактор МТЗ 821 Т 04710 АЕ 1998 Беларусь 03.10.2012
двэс трактор 

МТЗ 92П
ЮМЗ 6АКЛ Т 04718 АЕ 2000 Украина 03.10.2012

дгэс БМ Белорус
205Д92П Т 05054 АЕ 2012 сия 14.02.2013

дгэс АП 4014М Т 06999 АЕ 1991 Украина 02.03.2015
дгэс ЮМЗ 8244.2 Т 07712 АЕ 2016 Украина 20.03.2017
Каменский
РЭС БКУ 1 на базе Т 150К Т 04911 АЕ 1992 Украина 23.11.2012
Каменский
РЭС экскаватор ЕО 2621 В-3 Т 04912 АЕ 2001 Украина 23.11.2012
Каменский ЕО 2101 Бо
РЭС экскаватор рекс Т 04913 АЕ 2008 Украина 23.11.2012
Каменский
РЭС экскаватор Борекс 2102 Т 06033 АЕ 2013 Украина 16.08.2013
Каменский Ав- Автопогрузчик
РЭС топ.вилоч. 4045Р Т 06998 АЕ 1985 Украина 02.03.2015



КВЭС
автопогруз
чик ЛВ 1792.33 Т06997АЕ 1991 Болгария 02.03.2015

КВЭС
прицеп тя
желовоз У4005 9431 Т03702АЕ 2002 Украина 04.12.2012

КВЭС
экскаватор 
Борекс 2201 МТЗ 82.1.26 Т04020АЕ 2011 Украина 17.08.2012

КВЭС
Автопо
грузчик 4081 Т03700АЕ 1988 Украина 19.10.2012

КВЭС Т рактор Б 170 М1.01ЕН Т03701АЕ 2002
Россия
ГЧТЗ) 19.10.2012

КГЭС СМиТ гидромолот МТЗ 82 т 35980 АЕ 2008 Беларусь 2013

КГЭС СМиТ

дереводро
бильная
машина МТЗ 82.1.26 т 01042 АЕ 2010 Беларусь 2012

КГЭС ЮРЭС

экскаватор
одноковшо
вый

ЮМЗ 8040.2 
Борекс 2101 т 02715 АЕ 2007 Украина 2012

КГЭС СРЭС

экскаватор
одноковшо
вый

ЮМЗ 8040.2 
Борекс 2101 т 02716 АЕ 2007 Украина 2012

КГЭС ИРЭС

экскаватор
одноковшо
вый ЭО-2621 ВЗ т 35982 АЕ 1993 Украина 2013

КГЭС СМиТ

машина бу
рильно
крановая

МТЗ 82 БМ 
205Д т 37482 АЕ 2013 Беларусь 2013

КГЭС СМиТ

машина бу
рильно
крановая

МТЗ 92П БМ 
205Д92П т 05055 АЕ 2012 Беларусь 2013

Межевской
РЭС

трактор
колісний ЮМЗ 8244.2 Т07713АЕ 2016 Украина 20.03.2017

НВЭС
автопогруз
чик ЛВ 1792.33.20 Т06994АЕ 1991 Болгария 02.03.2015

нвэс

автопогруз
чик ЛВ 1792.33.20 Т06995АЕ 1984 Болгария 02.03.2015

НВЭС
сварочный
агрегат

АЛЛ 4002 
М2У1 Т 04684 АЕ 2000 Украина 03.10.2012

НВЭС компрессор ПКСЛ 5.25 Т 04685 АЕ 1996 Украина 03.10.2012
НВЭС бульдозер Т 170 М1.01ЕН Т 04686 АЕ 2001 Россия 03.10.2012
Павлоград- 
ский РЭС

трактор ко
лесный ЮМЗ 8244.2 Т07714АЕ 2016 Украина 20.03.2017

Солонянский
РЭС трактор ЮМЗ-8244.2 2016 Украина

27 марта 
2017

Подгород- 
нянский РЭС

трактор ко
лес ний ЮМЗ 8244.2 Т07719АЕ 2016 Украина 27.03.2017

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 
охорону праці, електробезпеки і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення. 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги по
терпілим в разі нещасного випадку» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила без
печної експлуатації 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 експлуа
тації вантажопідіймальних кранів»; НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної екс
плуатації підйомників». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації по- 
судин. 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 електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя-



ми»; ДБН А .3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова без
пека 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 «Правила 
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.

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 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.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документа
ції, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

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.

В АТ «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
«Типове положення про службу охорони праці» з урахуванням специфіки виробництва в АТ 
«ДТЕК Дніпровські електромережі», затверджено наказом по підприємству від 04.12.13 р. № 
784.

«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці» розроблене на основі НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок прове
дення навчання 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 за
твердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та введені в дію наказом 
по підприємству від 27.02.2017 р. №143-ОД.

На виконання вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці» в AT «ДТЕК 
Дніпровські електромережі» наказом по підприємстві від 21.07.16 р. № 5РЗ-ОД створені від
діли з охорони праці. Функції начальників відділів з охорони праці покладені на Жигалова 
С.О.. Саранчу О.І., М огільцева P.C., Логвіненко О.М.. заступник директора з охорони праці 
Шумейко М.Б., що пройшов навчання і чергову перевірку знань з питань охорони праці, по
жежної 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.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.
електробезпеки 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 екс
плуатації електроустановок»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконан
ня робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажо- 
підіймальних кранів»; НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйо
мників». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що пра
цюють під тиском». ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і ме- 
реж. 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 «Пра
вила 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 підприємс
твах та організаціях енергетичної галузі України.

Згідно з п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 в AT «ДТЕК Дніпровські електромережі» нака
зом по підприємству від 30.09.16 р. № 15916/1001 створена постійно діюча комісія з перевір
ки 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, елект
робезпеки і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки 
та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим в разі неща
сного в и п а д к у »  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 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймаль
них 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. Прави
ла». Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Пра
вила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; ДБН А .3.2-2-2009 «Сис
тема 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 екс
плуатації електрозахисних засобів»; НАПБ А.01.001-15 «Правила пожежної безпеки в Украї
ні»; НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та 
організаціях енергетичної галузі України. Допущений до робіт в електроустановках до та по
над 1 000 В. має V групу з електробезпеки.
______ Навчання і атестація членів комісії проведено відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-
OS «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охо
рони праці.
______ Керівники відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки, та працівники:

Структурний
підрозділ П.1.Б посада

дата пе
ревірки 
знань

номер про 
токола

ВВЭС Кораблев A.A. Начальник СМиТ 11.12.2017 130/2
Каменский РЭС Лесин С.И. мастер сл.ВЛ 06.02.2018 139/2
Каменский РЭС Мартыненко С.Г. мастер сл.КЛ 06.02.2018 143/2
Каменский РЭС Ситников A.A. мастер сл.КЛ 06.02.2018 144/2
Каменский РЭС Джива P.C. мастер сл.ПС 06.02.2018 142/2



Каменский РЭС Горбачев В.И. ст. мастер сл.ПС 06.02.2018 136/1

Каменский РЭС Грицан А.Н. мастер сл.ПС 06.02.2018 136/2

Каменский РЭС Демура A.A. мастер сл.ПС 06.02.2018 136/3

Каменский РЭС Покотиленко Ю.О. мастер сл.ВЛ 31.10.2017 75/1

Каменский РЭС Шворак Н.В. мастер сл.ВЛ 06.02.2018 139/1

Межевской РЭС Мусюрда А.Н. механик по ремонту 17.01.2018 41
Павлоградский
РЭС Терещенко A.C. тракторист 02.04.2018 №73
Солонянский
РЭС Поляк П.П. тракторист 08.12.18 105

ДГЭС Епифанов Анатолий Начальник службы механиза
Викторович ции и транспорта 03.05.2017 -

КВЭС Протокол №
Ленцов Ю.С. начальник СМиТ 13.04.2018 63

КВЭС ведущий инженер по транс Протокол №
Дубачинский Ю.А. порту 13.04.2018 63

КВЭС механик по ремонту машин и Протокол №
Ковальчук С.В. механизмов 13.04.2018 63

НВЭС Вовк Павел Викто
рович Нач. СМиТ 31.08.2017 №29

двэс Булгакова Ю.И. тракторист 12.12.2017 27

двэс Сальникова В.П. тракторист 16.12.2018 35
двэс Дмитриева В А. тракторист 13.12.2018 29

ДУС Рудого H.H. грузчик 18.12.2018 39

КГЭС СМиТ Голобородько В.И. начальник СМиТ 12/10/4017 №75

КГЭС ЮРЭС Костинский В.И. механик 15/11/2017 № 77
КГЭС ЦРЭС Новиков А.Н. механик 15/09/2017 № 71

КГЭС СРЭС Ванин А.Г. механик обучение
Подгороднянский
РЭС Дружко A.A. механик 24.01.2018

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-ДС)Е в м. Дніпро. Працівникам, які під час перевірки знань отри
мали задовільні знання, видається «Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, 
пожежної безпеки та технічної експлуатації».
______ Згідно статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники АТ «ДТЕК Дніпров
ські електромережі» при прийнятті на роботу та періодично під час роботи проходять на під
приємстві 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 
інструктажу» та в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочім міс
ці». Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться фахівцем служби охорони 
праці з усіма робітниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу. Вступний ін
структаж проводиться 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 експлуатації устаткування і споруд враховується і зберігається в установле
ному порядку, згідно з діючими НД.

Відповідно до вимог "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту", затвердженого 
наказом Держнаглядохоронпраці України № 53 від 24.03.2008 р.. міжнародного стандарту 
ОНБАЗ 18001-2007 в АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» розроблено Положення «По
рядок видачі і використання спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів інггиві-



дуального захисту». АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» забезпечує за свій рахунок 
придбання засобів індивідуального захисту відповідно до "Типових галузевих норм видачі 
безкоштовних засобі індивідуального захисту" і Колективним договором Суспільства. Прид
бання засобів індивідуального захисту для працівників Суспільства робиться віттпошттнп тю 
Закону України № 2289 - VI від 01.06.2010 року "Про здійснення державних закупівель".

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захис
ту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням, збе
рігають у технічно справному стані та проводять технічне обслуговування, ремонт, експлуа- 
таційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виро
бників.

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

Для забезпечення роботи з персоналом Ф у н к ц і о н у є  технічна бібліотека, укомплекто
вана спеціальною технічною літературою і навчальними посібниками, що містять необхі т т н у  

для підготовки персоналу інформацію про експлуатоване устаткування, режими його роботи 
і експлуатації, комп'ютерні класи, оснащені комп'ютерними повчальними системами, кабінет 
охорони праці і пожежної безпеки; куточки охорони праці. Підвищення кваліфікації, підго
товка і перепідготовка персоналу робочих професій Товариства здійснюється на базі Центру 
підготовки та розвитку персоналу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», а також в ДП 
ДУКК "Моноліт".

Також на базі Центру підготовки та розвитку персоналу АТ «ДТЕК Дніпровські елек
тромережі» здійснюється професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення квалі
фікації і навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, згід- 
но Ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №270667. дата видачі 02.07.2013 
року.

В.Ю. Кухтій 
(ініціали та прізвище)

« /̂» /У  20/&
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання^игериторіальному ор
гані Держпраці « / г /  » 2 б ^ р .  №

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.


