
ДЕКЛАРАЦІЯ ß- I

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 p. N 48)

Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство _______________

_____________________________ «Закарпаттяобленерго»________________________
найменування юридичної особи

___________ 89412, Закарпатська область, с.Оноківці, вул.Головна, 57__________
місцезнаходження

_______________________ Код згідно ЄДРПОУ - 00131529_________ _____________
код згідно з ЄДРПОУ

___________ Генеральний директор - Петров Віктор Володимирович___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

________ телефони: (0312) 66-95-95, (03122) 3-71-90; факс: (0312) 61-98-83;
_______________________ E-mail: kanc@uz.energy.gov.ua,_______________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

___________________________ Закарпатська область___________________________
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:_____________
ПрАТ «Страхова компанія «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» строк дії генерального 
договору страхування до 03.04.2018, № 01.01212058 виданий 07.03.2017 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:________________
В товаристві впроваджена і функціонкціонує «Інтегрована система 
менеджменту охорони праці і навколишнього середовища», яка впроваджена в 

дію в 2014 році відповідно до вимог Міжнародних стандартів OHSAS 18001:2007 
та ISO 14001:2004. Наглядовий аудит інтегрованої системи менеджменту 
охорони праці та навколишнього середовища на відповідність стандартам 
OHSAS 18001:2007 та ISO 14001:2004 проведено Аудиторською компанією ТОВ 
« Бюро Верітас Сертифікайшн Україна» в жовтні 2016 року. В березні 2017 року

товариством проведено внутрішній аудит охорони праці.
(дата проведення аудиту)

Я, Петров Віктор Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та

умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової

mailto:kanc@uz.energy.gov.ua


безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

1. Експлуатація водозабірних споруд.

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях.

4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій.

5. Роботи верхолазні.

6. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

7. Зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами (кисень, пропан-бутан, 

аргон, двоокис вуглецю, елегаз).

8. Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки які виконуються без отримання відповідного дозволу)

та експлуатації таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

1.Технологічні транспортні засоби:
№
пп

Найменування 
машин, механізмів, 

устаткування 
підвищеної 
небезпеки

Тип або 
марка 

(марка, модель)

Державний
реєстраційний

номер

Дата
виготов

лення
(рік

випуску)

Країна
походження
(виробник)

Номер і дата свідоцтва 
про реєстрацію 

ТТЗ в Держпраці

Назва
експлуата

ційної
документації

1 автонаван
тажувач

вилковий

ДВ
17992.30.20.

КМ
ЯЕКОІШ

Т 00461 АО 1991 Болгарія АО 000461 від 
03.03.2014

Паспорт

2 причіп-
розпуск 1 Р-5 Т 1104 ЗА 1977 СРСР ЗА 000490 від 

04.11.2009
Інструкція 3 
експлуатації

3 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00558 АО 1989 СРСР
АО 000558 від 

11.11.2014
Інструкція 3 
експлуатації

4 причіп-
розпуск 1 Р-5 Т 00559 АО 1985 СРСР

АО 000559 від 
11.11.2014

Інструкція 3 
експлуатації

5 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00560 АО 1985 СРСР
АО 000560 від 

11.11.2014
Інструкція 3 
експлуатації

6 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00561 АО 1985 СРСР
АО 000561 від 

11.11.2014
Інструкція 3 
експлуатації

7 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00618 АО 1988 СРСР
АО 000618 від 

19.03.2015
Інструкція 3 
експлуатації

8 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00619 АО 1965 СРСР АО 000619 від 
19.03.2015

Інструкція 3 
експлуатації

9 причіп-
розпуск

1 Р-5 Т 00620 АО 1985 СРСР
АО 000620 від 

19.03.2015
Інструкція 3 
експлуатації

10 причіп-
розпуск 1 Р-5 Т 00621 АО 1989 СРСР АО 000621 від 

19.03.2015

Інструкція 3 
експлуатації

11
авто-кунг МАМ-У\У

8.136РАЕ Т 00716 АО 1991 Німеччина
АО 000716 від 

19.02.2016
Паспорт
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12 кущоріз Т-170 Т 0021 ЗА 1988 СРСР ЧК 010700 від 
30.01.1996

Інструкція 3 
експлуатації

(найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка, номер, дата виготовлення, 
країна походження, які експлуатуються без відповідного дозволу)

Всього робочих місць в товаристві - 2914 одниниць; таких де існує підвищений

ризик виникнення травм - 1058 од.

З них по заявленим видам робіт:

Експлуатація водозабірних споруд -  2 особи.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра -  745 осіб.
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях -  17 осіб.

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій -  16 осіб.

Роботи верхолазні -  401 особа.
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В -  781 особа. 

Зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами (кисень, пропан-бутан, 

аргон, двоокис вуглецю, елегаз) -  відповідальні особи - 10 осіб.

Зварювальні роботи -  22 особи.

У 2016 році в товаристві проведено чергову атестацію робочих місць за умовами

праці. Наказ від 06.06.2016 №103 А «Про результати чергової атестації робочих 

місць за умовами праці».
(кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

В своїй структурі товариство має 14 районів електричних мереж (в т.ч. 2 

міських), які здійснюють передачу і постачання електричної енергії 

споживачам Закарпатської області, та 13 виробничих служб, відділів, цехів. 

Загальна характеристика виробничих об’єктів на яких виконуються заявлені 

види робіт підвищеної небезпеки :

І.Лінії електропередач всіх класів напруг (по трасі) -18466,1 км, в т.ч.:

ПЛ 220 кВ -  81,4 км 

ПЛ 1 ЮкВ — 1 032,7 км 

ПЛ 35 кВ -  1 120,7 км 

ПЛ 6-10 к В - 5 413,0 км 

ПЛ 0,4 кВ -  9 714,7 км 

КЛ 35 кВ -  2,3 км

КЛ 6-10 кВ-910,8 км________________________________________________________

КЛ 0,4 кВ -  190,5 км
З



2. Підстанції 220-110-35 кВ -  127 шт., в т.ч.
ПС-220кВ -  1 шт.

ПС-110 кВ - 4 0  шт.

ПС-35 кВ -  86 шт.
3. ТП ( РП ) 6-10/0,4 кВ -  4 859 шт .

4. Ремонтно-виробничих баз -  53 од.
5. Свердловина № 800 (Берегівський р-н, с.Верхні Ремети, вул.Виноградана, 26а) 

Свердловина № 1037 (Берегівський р-н, м.Берегово, вул.Петефі, 73)
6. Балони із стисненими, зрідженими газами: пропан-бутан -  4 шт. по 50 л., 8 шт.
по 27 л._____________________________________________________________________
кисень -  2 шт. по 40 л., аргон -  3 шт. по 40 л., двоокис вуглецю -  3 шт. по 40 л., 

елегаз -  1 шт. по 20л.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Особи, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки:
Загальне керівництво охороною праці - Генеральний директор - 
Петров Віктор Володимирович
Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 
виробничих підрозділів і функціонування системи управління охороною праці, 
підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією: директор з

охорони праці - Кісюк Володимир Сергійович.

Відповідальна особа з нагляду за технічним станом та екплуатацію посудин, що 

працюють під тиском - провідний інженер служби охорони праці - Полинець Іван 

Федорович.

Відповідальна особа за загальний стан пожежної безпеки -  заступник директора з 

охорони праці з пожежної безпеки -  начальник служби пожежної безпеки 

Талапко Степан Бейлович.

Відповідальними особами за технічний стан і безпечну експлуатацію 

устаткування, будівель і споруд є матеріально- відповідальні працівники 

підрозділів, на балансі яких знаходиться це устаткування.

Відповідальними особами за організацію і безпечне виконання робіт в 

структурних підрозділах, в т.ч. відповідальними за протипожежний стан 

об’єктів та приміщень є: начальники (М)РЕМ -13 осіб, головні інженери та їх 

заступники -  22 особи, майстри виробничих дільниць -  80 осіб, начальники 

виробничих служб,відділів, цехів та їх заступники -  19 осіб.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)



Згідно з вимогами «Закону про охорону праці» та вимогами НПА в товаристві

створена і працює служба охорони праці з кількістю працівників згідно 

штатного розпису. Начальник служби - Бачкай Степан Степанович
(наявність служби охорони праці)

В товаристві функціонкціонує «Інтегрована система менеджменту охорони 

праці і навколишнього середовища», яка впроваджена в дію в 2014 році 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів ОШАБ 18001:2007 та 180 

14001:2004, основні аспекти якої визначені Настановою ІСМОП та НС НІСМ- 

1.102.01-2014.

Розроблені і впроваджені в дію:

«Положення про навчання з охорони праці, технології робіт, пожежної безпеки, 

спеціальну підготовку, перевірку знань працівників ПрАТ «Закарпаттяобленерго»». 

«Положення про систему управління охороною праці у ПрАТ«Закарпаттяобленерго»». 

«Положення про службу охорони праці ПрАТ"Закарпаттяобленерго»».

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання 

випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

Інструкції з охорони праці: всього-141 шт, з них за видами робіт-67 шт, за 

професіями -74шт.

При виконанні заявлених видів робіт та експлуатації машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки діючі інструкції з охорони праці:
всього - 31 шт., з них за видами робіт -  12 шт., за професіями -19 шт.

№ Номер інструкції Назва інструкції

1 ОП-ІІ. 108.01-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
експлуатації розподільних мереж

2 ОП-ІІ.108.02-2016 Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту та 
монтажу КЛ 0,4 - 10 кВ

3 ОП-ІІ.108.03-2016 Інструкція з охорони праці електромонтера по нагляду 
за трасами КЛ 0,4 -10 кВ

4 ОП-ІІ. 108.04-2016 Інструкція з охорони праці електромонтера з ескізування 
—трас л і н і й  електропередач

5 ОП-ІІ.214.06-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
обслуговування підстанцій

6 ОП-И.224.07-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
випробувань та вимірювань
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V/

7 ОП-ІІ.214.09-2016 Інструкція з охорони праці для електрослюсаря з 
ремонту устаткування розподільтних пристроїв

8 ОП-ІІ. 108.10-2016 Інструкція з охорони праці при роботі по проколу 
кабелю

9 ОП-ІІ.207.11-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
ремонту апаратури РЗіА

10 ОП-ІІ.216.12-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
ремонту повітряних ліній електропередач

11 ОП-ІІ.288.14-2017 Інструкція з охорони праці для кабельника- 
спаювальника

12 ОП-ІІ.288.16-2017 Інструкція з охорони праці для електромонтера 
диспетчерського устаткування і телеавтоматики

13 ОП-ІІ.288.17-2017 Інструкція з охорони праці для електромонтера 
станційного устаткування телефонного зв'язку

14 ОП-ІІ.324.25-2016 Інструкція з охорони праці для електрослюсаря з 
ремонту устаткування розподільчих пристроїв ЦРБВ

15 ОП-ІІ. 129.34-2016 Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача

16 ОП-ІІ.129.38-2016 Інструкція з охорони праці при буксіровці, зчіпці і 
розчепленні автомобілів або автомобіля і причепа

17 ОП-ІІ.202.50-2017 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування

18 ОП-ІІ.202.52-2017 Інструкція з охорони праці при роботі по випробуванню 
силових трансформаторів

19 ОП-ІІ.202.61-2017 Інструкція з охорони праці при роботі на машині для 
електроконтактної зварки металів

20 ОП-ІІ. 112.71-2016 Інструкція з охорони праці при роботі з використанням 
риштувань та помосту

21 ОП-ІІ. 121.82-2016
Інструкція з охорони праці при використанні, зберіганні 
і транспортуванні балонів (з киснем, ацетиленом, із 
зрідженими та іншими газами)

22 ОП-ІІ.045.84-2016 Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
експлуатації електролічильників (М)РЕМ

23 ОП-ІІ. 121.91-2015
Інструкція з охорони праці для працівників, які 
виконують роботи по встановленню та зняттю 3-фазних 
лічильників вище 1000 В

24 ОП-ІІ.202.99-2017 Інструкція з охорони праці при виконанні 
газополум'яних, газозварювальних робіт

25 ОП-ІІ.202.100-2017 Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання

/ Л Г Т  Т Т  Л Л Л  1 1 1  О Л 1  п т  . _________

і  1 1 -^и і / з и ли р и п и  п р а ц і д л л

27 ОП.ІІ.Ш.117-2016 Інструкція з охорони праці при роботі з бензорізом 
"8ТІНЬ ТС 400"

28 ОП.ІІ. 121.119-2016
Інструкція з охорони праці при верхолазних роботах на 
ПЛ-0,4-6-10 кВ

29 ОП-ІІ. 121.121-2015
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті
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ОП.ІІ. 121.126-2016
трРНІШш

заземлення - накиду для звільнення потерпілого від дії 
електричного струму______________________________

31 ОП-ІІ.201.159-2015 Інструкція з охорони праці для електромонтера ОВБ

Інструкції з пожежної безпеки -  12 шт.___________________ _______________ _
Інструкція по наданню першої домедичної допомоги потерпілим від дії

електричного струму та інших нещасних випадків.

Наказ від 05.09.2017 №134 «Про проведення вступних інструктажів з питань 

охорони праці і пожежної безпеки».

Наказ від 31.10.2017 №163 «Про затвердження Переліків робіт з підвищеною 

небезпекою і оформлення результатів перевірки знань з питань ТЕ, ОП і ПБ 

за цими роботами»

^  Наказ від 30.10.2017 №159 «Про затвердження переліків професій і посад

працівників які проходять (не проходять) перевірку знань з питань ТЕ, ОП і ПБ» 

Наказ від 24.10.2011 №488 «Про створення комісій з перевірки знань».

Наказ від 29.12.2017 №201 «Про затвердження переліків робіт, які виконуються в 

товаристві за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації»

Наказ від 15.12.2015 №348 «Про обсяги проведення оперативного контролю робочих 

місць в товаристві».

Працівники, які допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки пройшли 

навчання і щорічно проходять в комісіях товариства перевірку знань вимог 

НПАОП виконуваних робіт.
^  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова та члени центральних комісій товариства пройшли навчання і 

перевірку знань НПАОП відповідно до «Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00- 

4.12-05) і мають відповідні посвідчення:

№
пп ПІБ Посада

Дата
проходження

навчання

Назва
навчального

центру

1. Петров Віктор 
Володимирович Г енеральний директор 05.02.2016 НВЦ

Професіонал

2. Мартинюк Артем 
Андрійович

Перший заступник 
генерального директора 
- директор з енергозбуту

07.02.2016 НВЦ
Професіонал
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3. Білак Олександр 
Олександрович

Заступник генерального
директора-технічний
директор

25.12.2015 НВЦ
Професіонал

4. Сухан Владислав 
Володимирович

Заступник технічного 
директора з 
високовольтних мереж

24.11.2017 НВЦ
Професіонал

5. Дзіковський 
Василь Васильович

Заступник технічного 
директора 19.03.2016 НВЦ

Професіонал

6.

7.

Кісюк Володимир 
Сергійович

Талапко Степан 
БейЛович

Директор з охорони

Заступник директора з 
охорони праці з 
пожежної безпеки

05.02.2016

НВЦ
....ПрШрШойал” "

НВЦ
Професіонал

8. Кушнір Володимир 
Васильович

Директор з капітального 
будівництва 20.05.2016 НВЦ

Професіонал

9. Олійник Олена 
Сергіївна

Заступник директора з 
енергозбуту з питань 
продажу елктроенергії

26.05.2017 НВЦ
Професіонал

10. Онисько Ярослав 
Євгенович

Заступник директора з 
енергозбуту з контролю 
договірних відносин

26.05.2017 НВЦ
Професіонал

11. Полинець Іван 
Федорович

Провідний інженер 
служби охорони праці 09.09.2016

ДП «Головний 
НМЦ 

Держпраці»

Експлуатаційна документація:_______________________________________________
В товаристві в наявності технічна документація і паспорти на електричне

устаткуванні, затверджені однолінійні схеми електричних мереж.

Паспорт на Свердловину №800 (Берегівський р-н, с.Верхні Ремети, вул.Виноградана, 26а) 

Пас торт на Свердловину №1037 (Берегівський р- і , м.Берегово, вул.Петефі, 73) 

Експлуатаційна документація на ТТЗ зазначена в таблиці переліку ТТЗ.

Забезпечення працівників товариства засобами захисту:________________
При виконанні заявлених робіт їі|шн№ниь.ам~вишютьсязаГвстановленими зідно 

Колективного договору (від 29.09.2017) Нормами спецодяг, спецвзуття, інші засоби 

індивідуального захисту. Всі підрозділи товариства (бригади в (М)РЕМ), виробничі 

служби, цехи укомплектовані засобами захисту відповідно до Норм комплектування 

визначеними діючими НПАОП. Облік, зберігання і використання засобів захисту 

проводиться відповідно до Наказ,у по товариству від 19.10.2015 №268 «Про облік, 

зберії -ання і ви користан ня захист  их засобів». ---- — =

В товаристві використовуються наступні позиції засобів захисту: Ізолювальна
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штанга (оперативна або універсальна) до 10 кВ,35 кВД 10 кВ. Електровимірювальні

кліщі до 10 кВ. Штанга вимірювальна 10 кВ. Покажчик напруги: 6+10 кВ, 35 кВ,

110 кВ, 220 кВ. Покажчик напруги для фазування. Штанга для заземлення тросу 

ПЛ-110 кВ. Переносне заземлення для: ПЛ-10 кВ, ПЛ-35-Ч10 кВ, ПЛ-220 кВ,

РУ-10 кВ на ПС, ВРУ-35 кВ на ПС, ВРУ-110 кВ на ПС, ВРУ-220 кВ на ПС; 

автокранів. Накид на ПЛ до 10 кВ. Інструмент з ізолювальними рукоятками. 

Діелектричний килим .Діелектричні рукавички. Діелектричне взуття (боти, калоші). 

Ізолювальна підставка. Ізолювальні накладки. Ізолювальні ковпаки. Сигналізатор 

напруги. Плакати і знаки безпеки (переносні, стаціонарні). Захисне огородження 

(щит, ширма). Запобіжний монтерський пояс. Комплект універсальних пристроїв для 

кабельних мереж. Монтерські лази. Монтерські кігті. Страхувальний канат.

Драбина склопластикова приставна (в т.ч. трансформуєма в стремянку, розкладна). 

Захисна каска. Захисні окуляри. Захисні окуляри для газозварювання. Захисний 

щиток для електрозварника. Спеціальні рукавиці (за видами робіт). Протигаз. 

Респіратор.Фартух (за видами робіт). Сигнальний жилет. Світлосигнальні покажчики 

пошкодження кабелів.

Засоби захисту проходять періодичні випробування (електричні, механічні) за 

встановленими НПАОП термінами. Результати випробувань 33 записуються в 

«Журнал випробувань засобів захисту», «Журнал обліку та огляду такелажних 

засобів, механізмів та пристроїв», та заносяться до «Журналу обліку та зберігання 

засобів захисту» у структурних підрозділах в яких вони застосовуються.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 

забезпечення.

Всі підрозділи та виробничі служби товариства забезпечені НПАОП. 

Товариство в своїй структурі має Навчально -  курсовий комбінат, на базі 

якого забезпечено проведення періодичного навчання та підвищення 

кваліфікації працівників товариства основних робітничих професій.

В підрозділах (М)РЕМ є навчально-тренувальні полігони для проведення 

практичних занять з працівниками з питань безпечного виконання робіт. 

Програмами навчання передбачено вивчення НПАОП.

Виконання заявлених робіт та навчання персоналу проводиться відповідно до 

законодавства України, нормативно-технічних та нормативно-правових актів з
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охорони праці, зазначених в Покажчику нормативно-правових актів Державної

служби України з питань праці, в т.ч.:

№322-VIII від 10.12.1971 Кодекс законів пре» працю України

№2694-ХН від 14.10.1992 Закон України "Про охорону ппагті". ----  -----------

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. 
Правила. _______ ____ —

Ы1АОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електооустана яок -
-глшсивачів. ' ~ “

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями.

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением.

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства.

НІІАОП 0.00-4.11-07 Типове псложення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охопочи апаш,:.

у Л ''''0 ̂ і 1/̂" і ^ 1 ипове положення ьро елужб / охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інстукцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-6. 03-93
Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві.

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту для працівників підприємств 
електроенергетичної галузі

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших 
рівноцінних харчових продуктів робітникам і 
службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими 
умовами праці.

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів.

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. (ДБН А.3.2-2-2009)

НПАОП 0.00-6.01-10
Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних 
засобів.



НАПБА.01.001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні.

НАПБВ.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприєм
ствах та в організаціях енергетичної галузі України.

НАПБ В.05.027-2011/111 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах 
України.

НАПБ В.05.028-2012/111 Інструкція з організації протипожежних тренувань на 
енергетичних об'єктах України.

НАПБ В.01.056-2013/111 Правила будови електроустановок. Пожежена безпека 
електроустановок. Інструкція.

НАПБ 05.032-2002 Інструкція з протипожежного захисту розподільних 
пристроїв підстанцій та трансформаторів.

СОУ-Н МПЕ 
40.1.12.104:2005

Організація роботи з персоналом підприємств 
електроенергетики. Положення

ГНД 34.12.102-2004
Положення про спеціальну підготовку і навчання з 
питань технічної експлуатації об'єктів 
електроенергетики.

Постанова КМУ від 
30.11.2011 №1232

Порядок проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві.

Наказ Міненерговугілля 
України від 
24.12.2013№991

Правила проведення протиаварійних тренувань 
персоналу електричних станцій та мереж.

Наказ Міненерговугілля 
України від 14.11.2012 № 
898

Особливі умови безпечного виконання робіт на 
підприємствах електроенергетики. Положення.

Наказ МОЗ України від 
21.05.2007 №246

Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій.

Постанова КМУ від 
27.09.2000 № 1465

Порядок проведення обов'язкових попередніх та 
періодичних психіатричних оглядів.

Постанова КМУ від 
06.11.1997 № 1238

Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд 
і порядок його проведення.

Наказ
Держнаглядохоронпраді 
України від 26.01.2005 №15

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Наказ МОЗ та 
Держнаглядохоронпраці 
України N 263/121 від 
23.09.94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

В.В.Петров
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
в управлінні Держпраці у Закарпатській області 
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