
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

Відомості про роботодавця: Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго», 07300, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Київська область, Вишгородський район. м.Вишгород.Філія Дністровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

60236,Чериівепька область.місто Новодністровськ, код 00116889, керівник Клим Вячеслав Степанович 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

тел/ Факс (03741) 3-20-33. капс@ес.§\г.епегеу.еоу.иа. на території філії «Дністровська ГЕС» 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

Начальник служби охорони праці Білава Сергій Васильович телефон 067 374 14 22 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

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 відшкодування наслідків можливої шкоди Договір страхування з 

(найменування страхової компанії, 
ПрАТ Страхова група «Ю.БІ.АЙ- КООП» від 15.01.2020 року № 408.02.05 діє до 31.12.2020 року. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :_На момент подання 
(дата проведення аудиту) 

декларації аудит не проводився. 

Я. Клим Вячеслав Степанович директор Філія Дністровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» 
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або*, екріріуагації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

- на виконання таких робіт 

Ремонт гідротехнічних споруд , Роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра: Роботи в 
(найменування виду робіт 

колодязях, шурфах, траншеях.котлованах. бункерах, камерах, колекторах, замкнутому ПРОСТОРІ 
(ємностях): Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою; Водолазні роботи: Обстеження, ремонт і чищення 
повітропроводів: Роботи верхолазні: Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
та в зонах дії струму високої частоти; Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, пистерн 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом. їх 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
зберігання: Зварювальні роботи: Технічний огляд, випробування, експертне обстеження 
(технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання): Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 



МВт; Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, 
підйомники та колиски для підіймання працівників; Технологічні транспорті засоби.; Монтаж, 
демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: устатковання напругою понад 1000 В (електричне 
устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання); парові та 
водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; вантажопідіймальні крани та машини, 
ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників; 
технологічні транспорті засоби: роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників: зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин: будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з 
видобутком корисних копалин: газополум'яні роботи. 

- експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання : 
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання); Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 
МВт; Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, 
підйомники та колиски для підіймання працівників; Технологічні транспорті засоби. 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць - 195 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 160 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
будівель і споруд - 34, цехів - 5, дільниць - 16 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості: 

Клим Вячеслав Степанович - директор. Шпак Сергій Миколайович - головний інженер, 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

Новак Анатолій Олександрович - начальник ЕМЦ, Бондаренко Олег Вікторович - начальник СРЗАВЗ, 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Юзич Сергій Михайлович - начальник ГЦ, Поляков Анатолій Васильович - начальник ОС. Багрійчук 
Володимир Іванович - начальник РБС, Дерен Володимир Дмитрович - начальник ВМТЗ, створена 
служба охорони праці - начальнйк Білава Сергій Васильович, розроблені і затверджені: 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці» 

інструктажу 
наказом №131 від 

з питань охорони пращ, 
21.03.2019 р. 

затверджене 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Наказом по філії «Дністровська ГЕС» від~26.12.2018 року № 692 «Про затвердження інструкцій з охорони 

№ 
інструкції Найменування інструкції Термін 

Дії 
1. Інструкції з охорони праці 

О П - 1 . 1 Інструкція з охорони праці щодо надання долікарської допомоги 3 роки 
ОП - 1 . 2 Лаборанта хімічного аналізу 3 роки 
О П - 1 . 3 Акумуляторника 3 роки 
О П - 1 . 4 Машиніста гідроагрегатів Дністровської ГЕС-1 3 роки 
ОП-1 . 5 Електромонтера з обслуговування електроустаткування електричних станцій 3 роки 
ОП-1.6 Електромонтера з обслуговування підстанцій 3 роки 
ОП - 1.7 Електрогазозварника 3 роки 
ОП -1 .8 Верстатника широкого профілю 3 роки 
О П - 1 . 9 Електрослюсаря з ремонту електроустаткування електричних станцій 3 роки 
ОП-1.Ю При роботі з пневматичним інструментом 3 роки 
ОП-1.11 При роботі з електрифікованим інструментом 3 роки 
ОП - 1.12 При виконанні верхолазних робіт 3 роки 
ОП-1.13 При ремонті та переукладанні кабелів 3 роки 
ОП - 1.14 При стропуванні вантажів 3 роки 
ОП - 1.15 При роботі з краном 3 роки 
ОП-1.16 При роботі з автопідйомників 3 роки 
ОП-1.17 Слюсаря з ремонту гідротурбінного устаткування 3 роки 



ОП - 1.18 Електрослюсаря з ремонту устаткування розподільчих пристроїв 3 роки 
ОП - 1.19 Машиніста крана 3 роки 
ОП -1.20 При роботі з ручним слюсарним інструментом 3 роки 
ОП -1 .21 При роботі з риштувань, помостів, драбин 3 роки 
ОП -1.22 При виконанні робіт підвищеної небезпеки 3 роки 
ОП -1 .23 Інструкція з охорони праці відповідального за організацію експлуатації ліфтів 3 роки 

ОП -1.24 Інструкція з охорони праці для електромеханіків по технічному обслуговуванню та 
ремонту ліфтів 

3 роки 

ОП -1.25 Інструкція з охорони праці електрослюсаря з ремонту та обслуговування 
вантажопідіймальних кранів 

3 роки 

ОП -1.26 Інструкція ІТП, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів 

3 роки 

ОП -1 .27 Інструкція відповідального за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів 
краном 

3 роки 

ОП -1.28 Інструкція відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних 
кранів та підйомників 

3 роки 

ОП -1.29 Інструкція з охорони праці для ліфтерів вантажних ліфтів 3 роки 

ОП-І.ЗО Інструкція електромеханіка. Технічне обслуговування і ремонт ліфтів, 
відповідального за їх справний стан 3 роки 

ОП-1.31 Інструкція з охорони праці для електромеханіків при виконанні робіт в шахті ліфта 3 роки 
ОП -1.32 Вантажника ^ 3 роки 
ОП-1.33 Комірника 3 роки 
ОП -1.34 Слюсаря - ремонтника 3 роки 
ОП -1.35 Водія автонавантажувача 3 роки 
ОП-1.36 Прибиральника службових приміщень 3 роки 
ОП -1.37 Капітана- механіка 3 роки 
ОП - 1.38 Електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики групи РЗА 3 роки 
ОП - 1.39 Електромонтера з випробувань та вимірювань 3 роки 

ОП -1.40 Електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань 
електростанцій 3 роки 

ОП - 1.41 Електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3 роки 
ОП -1.42 Електромонтера лінійних споруд телефонного зв'язку та проводового мовлення 3 роки 
ОП -1.43 При виконанні паяльних робіт 3 роки 
ОП -1.44 Обхідника гідротехнічних споруд Дністровської ГЕС -1 3 роки 
ОП -1.45 Слюсаря КВА г. 3 роки 
ОП -1.46 Водолаза 3 роки 
ОП - 1.47 Прибиральника виробничих приміщень 3 роки 
ОП - 1.48 Дорожнього робітника 3 роки 
ОП-1.49 Робітника зеленого будівництва 3 роки 
ОП -1.50 Бурильника шпурів 3 роки 
ОП —1.51 Маляра 3 роки 
ОП - 1.52 Бетоняра • * \ 3 роки 
ОП - 1.53 При роботі на деревообробних верстатах 3 роки 
ОП - 1.54 Столяра 3 роки 
ОП - 1.55 Покрівельника 3 роки 
ОП -1.56 При роботі з мотокосою 3 роки 
ОП -1.57 Муляра 3 роки 
ОП -1.58 Штукатура 3 роки 
ОП - 1.59 Тесляра 3 роки 
ОП-І.бО Машиніста з прання та ремонту спецодягу 3 роки 
ОП-1.61 Токаря 3 роки 
ОП - 1.62 Машиніста бульдозера 3 роки 
ОП -1.63 При вулканізаційних роботах 3 роки 
ОП-1.64 Водія автотранспортного засобу 3 роки 
ОП - 1.65 Водія автотранспортного засобу спеціального автомобіля АП-17, ПГ-22 3 роки 
ОП - 1.66 Водія автотранспортного засобу, автокрана 3 роки 
ОП - 1.67 Машиніста екскаватора 3 роки 
ОП -1.68 Електрослюсаря 3 роки 
ОП - 1.69 Слюсаря з ремонту автомобілів 3 роки 
ОП - 1.70 Електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 3 роки 
ОП - 1.71 Столяра - будівельника 3 роки 
ОП - 1.72 Слюсаря -сантехніка 3 роки 
ОП - 1.73 Лицювальника - плиточника 3 роки 



ОП - 1.74 Начальника варти 3 роки 
ОП -1.75 Помічника начальника варти 3 роки 
ОП-1.76 Охоронника 3 роки 
ОП -1.77 Оператора ПК 3 роки 
ОП -1.78 Інструкція про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів 3 роки 
ОП -1.79 Сестри медичної 3 роки 
ОП -1.80 Кухаря 3 роки 
ОП - 1.81 Кухонного робітника 3 роки 
ОП -1.82 Продавця 3 роки 
ОП -1.83 Сторожа 3 роки 
ОП-1.84 Слюсаря-інструментальника 3 роки 
ОП-1.85 Завідувача господарством 3 роки 
ОП -1.86 При користування електропобутовими приладами 5 років 
ОП -1.87 Охорона праці під час роботи з посудомийною машиною 5 років 
ОП-1.88 Охорона праці під час роботи з кухонною електричною плитою 5 років 
ОП -1.89 Охорона праці під час роботи з хліборізкою 5 років 
ОП -1.90 При роботі з пральною машиною 5 років 
ОП - 1.91 При роботі з пральною машиною 5 років 
ОП -1.92 При роботі на намотувальному станку 5 років 
ОП -1.93 При роботі на заточному станку 5 років 
ОП - 1.94 При роботі на свердлильному станку * 5 років 

2. Інструкції з пожежної безпеки. 
П — 4.1 Загальнооб'єктова інструкція з ПБ 3 роки 
П - 4 . 2 Гасіння пожеж в електроустановках 3 роки 
П - 4.3 Приміщення оздоровчо-профілактичного сектору 3 роки 
П - 4.4 Службові приміщення (офіси) 3 роки 
П - 4 . 5 Приміщення матеріальних складів 3 роки 
П-4 .6 Приміщення відомчої воєнізованої охорони та її працівників 3 роки 
П - 4 . 7 Приміщення їдальні 3 роки 
П - 4 . 8 Приміщення буфету 3 роки 
П - 4 . 9 Приміщення сауни 3 роки 
П-4.10 Приміщення майстерень та лабораторій 3 роки 
П-4 .11 Приміщення ТД 3 роки 
П - 4.12 Приміщення акумуляторної 3 роки 
П-4.13 Для оперативного персонал^ 3 роки 
П - 4.14 При проведенні вогневих робіт 3 роки 
П-4.15 При проведенні будівельно-монтажних робіт 3 роки 
П - 4.16 При проведенні робіт з мастиками та клеями 3 роки 
П — 4.17 При проведенні фарбувальних робіт 3 роки 

П-4.18 По пожежній безпеці при виконанні робіт на постійних та тимчасових 
зварювальних постах . ч -

3 роки 

П-4.19 По пожежній безпеці для електромашинного цеху 3 роки 

Наказом по філії «Дністровська ГЕС» від 23.09.2019 року № 495: «Про додаткове затвердження інструкцій 

№ 
інструкції Найменування додаткових інструкції Термін 

ДІЇ 
1. Інструкції з охорони праці 

ОП -1.95 Інструкція з охорони праці при роботі з СВЧ піччю. 3 роки 
ОП -1.96 Інструкція з охорони праці при роботі з тістомісильною машиною. 3 роки 
ОП -1.97 Інструкція з охорони праці при роботі з овочерізкою. 3 роки 
ОП -1.98 Інструкція з охорони праці при роботі з м'ясорубкою. 3 роки 
ОП - 1.99 Інструкція з охорони праці при роботі з міксером. 3 роки 

ОП-1.100 Інструкція з охорони праці при роботі з овочечисткою. 3 роки 
ОП-1.101 Інструкція з охорони праці при роботі з жарочною шафою. 3 роки 
ОП-1.102 Інструкція з охорони праці про час відпочинку водіїв . 3 роки 
ОП-1.103 Інструкція з охорони праці під час гасіння вапна 3 роки 
ОП-1.104 Інструкція з охорони праці роботи в колисках люльках 3 роки 
ОП- 1.105 Інструкція з охорони праці архівіста 3 роки 

ОП- 1.106 Інструкція з охорони праці для працівника відповідального за безпечну 
експлуатацію газового обладнання 3 роки 

ОП- 1.107 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, камерах, 
шурфах та закритих ємностях 3 роки 



ОП- 1.108 Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі 
балонів зі стиснутими і зрідженими газами» З роки 

Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 
Затверджено план-графіки, проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників. Є в наявності експлуатаційна документація на машини та механізми, 
устаткування, паспорти , інструкції з експлуатації, схеми розміщення та його підключення. Створені 
необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники та спеціалісти забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, а також додатково 
згідно умов Колективного договору ПрАТ «Укргідроенерго». Для працівників філії «Дністровськка 
ГЕС» на території підприємства побудована і введена в експлуатацію пральня спецодягу та сушки. 

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці, в тому числі які 
необхідні для виконання заявлених в декларації робіт. Працює кабінет з охорони праці з наявністю 
законодавчої бази, літератури з питань охорони праці та інших нормативно-правових документів з 
охорони праці та безпечного виконання задекларованих робіт. По філії «Дністровськка ГЕС» постійно 
діють та оновлюються із зазначенням відповідальних осіб і змін у законодавстві наступні накази: 

Від 26.12.2018 року № 692 «Про затвердження інструкцій з охорони праці»; 
Від 23.09.2019 року № 495: «Про додаткове затвердження інструкцій з охорони пріаці» : 
Від 11.01.2020 року № 2 «Про створення комісії з перевірки знань»; 
Від 09.01.2019 року № 11 «Про порядок безоплатного забезпечення молоком, працівників зайнятих на 

роботах зі шкідливими умовами праці»; 
Від 11.01.2020 року № 17 « Про експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки»; 
Від 28.01.2019 року № 43 «Про виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок»; 
Від 04.04.2019 року № 167/13 «Про регламент перевірк керівниками і спецалістами робочих місць»; 
Від 10.07.2019 року № 356 «Про екплуатацію газового обладнання та приладів»; 
Від 06.02.2020 року № 50 «Виконання робіт та права працівників»; 
Від 12.03.2020 року № 109 «Про медичний огляд працівників». 

Від 13.09.2019 року №469 «Про проведення учбового року по програмі щорічного навчання на виробництві». 

Про відповідальність^надання декларації недостовірних даних попереджений: 
В.С.Клим 
(ініціали та прізвище) 

Декларація 
Держпраці •/< 

«алі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
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