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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
питань охорони праці

З

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМ ЕНЕРГОВУЗОЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051. м. Дніпро, вул. Ж урналістів. 9а

Код ЄДРПОУ 05496655________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

генеральний директор Волощ енко Лю дмила Іларіонівна_________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(0562) 31-17-08. peu@ optim a.com .ua

______________________________

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;

м. Дніпро, вул. Ж урналістів. 9а__________________________________________________________________
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 відш кодування наслідків можливої ш коди
не укладався______________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився___________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Волощенко Л ю дмила Іларіонівна_____________________________________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогалзаконодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких р о б і'
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткованії:
підвищ еної небезпеки:
- Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В_____________________________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземню
комунікацій_____________________________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 10.

у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 5________

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

Кількість будівель і споруд - 12. в т.ч.: підстанція, 2 насосні станції, майстерня, адміністративно
побутовий корпус. Виробничих дільниць -2: дільниця електропостачання, дільниця водовідведення
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислово
безпеки призначені наказом № 8 від 05.01.2018р.. на підприємстві в цілому - генеральний директої
Волощенко Л.І. і в дільницях підприємства - керівники дільниць Дмитрієв О.С., Григор’єв Д.О
пройшли навчання і перевірку знань Законів України «Про охорону праці», Прі
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищ еної небезпеки» г;
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів:
- генеральний директор Волощенко Л.І. - навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знан
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 11 ві,
02.02.2017р.

r
- головний інженер Дмитрієв О.С. - навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 118/4.4/2018 від
04.06.2018р.
- головний енергетик Григор’єв Д.О. - навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією
створеною наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від
07.10.2015р., протокол № 015 від 02.02.2016р.
Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений
наказом № 6 від 05.01.2018р. - головний інженер Дмитрієв О.С. та особа що його заміщує Григор’єв Д.О. маю ть вищ у електротехнічну освіту, групу V до та понад 1000В, пройшли
навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила пож еж ної безпеки» (розділ 4 п.1) в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією
створеною наказом Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області, протокол №
1055 від 21.09.2018р.
Відповідальний за безпечне виконання земляних робіт призначений наказом № 31 від
16.03.2018р. - головний енергетик Григор’єв Д.О. та особа що його заміщ ує - Дмитрієв О.С.
пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 (ДЕН) «О хорона праці і промислова
безпека у будівництві» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією створеною наказом
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 004 від 11.01.2017р._
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві наказом № 107 від 21.07.2005р. створено службу охорони праці підприємства.
функції служби згідно з наказом № 31/2 від 28.04.2017р. виконує інженер з охорони праці
Ш елудько К.В., яка пройш ла навчання та перевірку знань:
- Законів У країни «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Д ніпропетровській області, протокол № 118/4.4/2018 від 04.06.2018р.
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правиле
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пож еж ної безпеки» в ТОВ «УК
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією створеною наказом Головного управління Держпраці \
Дніпропетровській області, протокол № 1055 від 21.09.2018р., група IV до та понад 1000В
- НПАОП 45.2-7.02-12 Щ БЩ «О хорона праці і промислова безпека у будівництві» в ТОВ «УК
СПЕКТР» та перевірку знань комісією створеною наказом Головного управління Держпраці ^
Дніпропетровській області, протокол № 004 від 11.01.2017р.______________________________________
наявністю служби охорони праці,

Навчання, перевірка знань та інструктажі працівників здійсню ю ться згідно до Положення пре
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, затвердженого наказом № 39 від 16.06.2017р.
На підприємстві наказом № 69 від 03.08.2018р. оновлена постійно дію ча комісія з перевірка
знань з питань охорони праці та електробезпеки у працівників підприємства. Голова комісії
головний інженер Дмитрієв О.С. та члени комісії: головний енергетик Григор’єв Д.О., інженер :
охорони праці Ш елудько К.В., уповноважена найманими працівниками особа з питань охороні
праці Дячок О.Д. пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та відповідних правил і
учбових центрах, в т.ч. Дячок О.Д. пройшов навчання Законів України «Про охорону праці», «ГІрс
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» т<
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірка
знань комісією створеною наказом Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській област
від 27.06.2017р. № 102, протокол № 1346 від 14.12.2017р.
П рацівники, пройш ли навчання
за професією, маю ть відповідну кваліфікацію , пройшлі
навчання та перевірку знань відповідних правил в навчальних закладах, маю ть посвідчення:
- Дячок О.Д. —електромонтер 4 розряду - навчання за професією: СПТУ №1 м. Суми, диплом В N
641481 від 24.07.1982р.- електромонтер: навчання правил НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечне
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустаново
споживачів». «Правила пожежної безпеки»
в ТОВ «УК «Дніпробуд». протокол № 611 ві.
22.06.2018р.. посвідчення № 5955 від 22.06.2018р. - електромонтер група IV до та понад 1000В:

г
- Вальєр В.В. - електромонтер 5 розряду - навчання за професією: ТОВ «УК «Дніпробуд»,
посвідчення № 5519 від 30.05.2018р.- електромонтер: навчання правил Н ПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правила пож ежної безпеки» в ТОВ «УК «Дніпробуд», протокол
№ 242 від 22.03.2018р., посвідчення № 2010 - електромонтер група IV до та понад 1000В;
- А вдю ш ин М .Л - електромонтер 5 розряду - навчання за професією: ТОВ «УК «Дніпробуд»,
посвідчення № 8134 від 20.07.2018р. - електромонтер; навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила пож ежної безпеки» в ТОВ «УК «Дніпробуд». протокол
№ 1003 від 20.12.2012р., посвідчення № 14674 - електромонтер група IV до та понад 1000В;
- М аринко Ю .П. - електромонтер 4 розряду - навчання за професією: Н овокаховський агротех
нічний коледж, диплом ІН № 007054 від 06.12.1994р. - технік-електрик; навчання НПАОП 40.1-1.
21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «П равила технічної експлу
атації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК «Дніпробуд»,
протокол № 611 від 22.06.2018р., посвідчення № 5957 - електромонтер група IV до та понад 1000В:
- Рябий М .М . - маш иніст екскаватора 5 розряду - навчання за професією: ОУКК «Укрмонолитспецстрой». свідоцтво № 3352 від 22.05.1991р., навчання з правил дорожнього руху та правил
безпечної експлуатації тракторів та сільськогосподарської техніки в ДДН Ц «Дніпроагротехсервіс».
свідоцтво № 4976 від 25.01.2012р.; посвідчення тракториста-маш иніста АБ № 055929 від
26.05.2005р.
Н авчання і перевірка знань працівників правил та інструкцій з охорони праці в обсязі
виконуваних робіт, надання домедичної допомоги постраждалим, правил поведінки у разі
виникнення аварій, проводяться на підприємстві з оформленням протоколів для допуску
працівників до виконання робіт:
- протокол № 5/17 від 15.12.2017р. комісії підприємства створеної наказом № 22 від 10.03.2017р. з
перевірки знань інструкцій та правил з охорони праці
під час виконання
робіт в
електроустановках напругою до та понад 1000В - допущ ені до роботи в електроустановках
напругою до та понад 1000В: електромонтери - 4 особи.
- протокол № 2/17 від 27.10.2017р. комісії підприємства з перевірки знань інструкцій та правил з
охорони праці під час земляних робіт - допущ ені до земляних робіт: маш иніст екскаватора - 1 особа
План - графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 2018 рік
затверджений наказом № 83 від 29.12.2017р. та розміщ ений на інформаційному стенді.
Програми навчання, питання, білети для перевірки знань працівників з охорони праці
затверджені наказом № 23 від 10.03.2017р.

На підприємстві розроблені і затверджені наказом № 82 від 29.12.2017р. переліки інструкцій з
охорони праці.
Розроблені, затверджені та введені в дію наказами № 28 від 27.04.2017р., № 59 від 10.07.2018р..
№ 63 від 07.08.2018р. інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, у тому числі:
- інструкція з охорони праці № 32 для електромонтера з експлуатації електроустановок.
- інструкція з охорони праці № 31 для електромонтера з ремонту і експлуатації електрообладнання.
- інструкція з охорони праці № 36 для маш иніста екскаватора.
- інструкція з охорони праці № 64 під час робіт в електроустановках.
- інструкція з охорони праці № 89 під час земляних робіт.
- інструкція з охорони праці № 35 під час роботи з інструментом та присторями.
- інструкція № 15 з надання домедичної допомоги постраждалим при нещ асних випадках.
Програма вступного інструктажу та перелік питань первинного і повторного інструктажів
затверджені наказом № 39 від 16.06.2017р.
З працівниками проводяться інструктажі у відповідності до вимог чинного законодавства ■
відмітками в журналах.
На підприємстві розроблені і затверджені генеральним директором посадові інструкції, в том \
числі: для відповідальних осіб - генерального директора, головного інженера, головногс
енергетика, інж енера з охорони праці, робочі інструкції для працівників за професіями.___________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
А кти підприємства з охорони праці розроблені, затверджені, введені в дію, в тому числі:
- П оложення про систему управління охороною праці - наказом № 4 від 03.01.2012р.

- Положення про службу охорони праці - наказом № 31/1 від 28.04.2017р.
- Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці - наказом № 39 від!6.06.2017р.
- Перелік робіт пі ттвитттеної небезпеки - наказом № 27 від 07.04.2017р.
- П оложення про виконання робіт підвищ еної небезпеки - наказом № 26 від 07.04.2017р.
- Полож ення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з охорони праці загальними зборами 18.03.2008р.
- П оложення про контроль за станом охорони праці - наказом № 80 від 29.12.2017р.
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту - наказом № 84 від 29.12.2017р.
- Порядок розробки інструкцій з охорони праці —наказом № 65 від 07.08.2018р.
- Порядок проведення медичних оглядів працівників - наказом № 71 від 01.12.2017р.
- П оложення про електротехнічну службу - наказом № 2 від 03.01,2017р.
- П оложення про порядок спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд - наказом
№ 7 5 від 26.12.2017 р .
- Положення про проведення протиаварійних тренувань персоналу дільниці електропостачання наказом № 42 від 10.06.2014р.
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з
експлуатації на обладнання яке експлуатується.
П ідприємство має Дозвіл N 0695.16.12 від 27.05.2016р. на експлуатацію: електричного
устатковання станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В (до 35
кВ включно); вантажопідіймальних маш ин.______________________________________________________
експлуатаційної документації,
Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту», НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій
різних галузей промисловості». НПАОП 0.00-3.09-05 «Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі» та Колективним договором, у тому числі:
костюми х/б. черевики шкіряні, рукавиці х/б, рукавиці брезентові, куртки утеплені, чоботи
утеплені, каски, окуляри захисні, респіратори та інші.
Для робіт в електроустановках в наявності захисні засоби та інструмент, що утримуються та
проходять випробування згідно НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», в тому числі:
- штанги ізолюючі оперативні, протокол № 1709/3 від 17.09.2018 р.
- покажчики високої наруги УВН-35. протоколи № 1104/3. № 1104/4 від 11.04.2018р.
- покажчики напруги Контакт-55. протокол № 2510/11 від 25.10.2017р.
- кліщі електровимірювальні Ц90, протокол № 2510/12 від 25.10.2017р.
- набори інструменту з діелектричними рукоятками, протокол № 1304/3 від 13.04.2018р.
- боти діелектричні, протокол № 2510/10 від 25.10.2017р.
- рукавички діелектричні, протоколи № 0607/1 від 06.07.2018р., № 1709/2 від 17.09.2018р.
- заземлення переносні ЗПП-35М , ЗПП-15.
- килимки діелектричні.
Для земляних робот в наявності: екскаватор марки ЕО-2621 В-3, рік випуску 1992. свідоцтво про
реєстрацію АБ № 659354 від 23.11.2009р.. державний номерний знак 21057АЕ.
В наявності інструмент, що відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями». ___________________________________________ _
засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, правила з
безпечної експлуатації, в тому числі:
Закон У країни Про охорону праці
Н ПАОП 40.1 -1.21 -98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів
П равила улаш тування електроустановок
Н ПАОП 40.1-1.07-01 П равила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)
НПАОП 0.00-1.80-18 П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Н ПАОП 0.00-1.75-15 П равила охорони праці під час вантажно-розвантаж увальних робіт
НАПБ А.01.001-15 П равила пож еж ної безпеки в Україні
НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці
НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною небезпекою
НПАОП 0.00-4.15-98 П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками
осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-6.03-93 П орядок опрацю вання та затвердження роботодавцем нормативних актів з
охорони праці, що дію ть на підприємстві
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого
обладнання працівниками
НПАОП 0.00-4.01-08 П олож ення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах
На підприємстві існує інформаційний стенд з охорони праці, кабінет з охорони праці.
оснащ ений необхідною оргтехнікою , стендами, плакатами, навчальними посібниками.____________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Л.І. Волощ енко

Ц иа’Жйшиаш»»? * п

(ініціали та прізвище)

20^Гр.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб^єктів господарю вання у територіальному органі
Держпраці
20 Х/р. N З сК ' /у _______ .

П р им ітки : 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональни
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття т
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітк
в паспорті.

