ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця :
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО
місце її держ авної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з К В Е Д ,

__________ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,____
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,;

Місце державної реєстрації юридичної о со б и :_______________________________
серія і номер паспорта, ким і, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків

79026, м.Львів, вул. Козельницька, 15; ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ - 23269555, вид діяльності згідно З КВЕД -35.1,___________________
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної

_________ Генеральний директор - Андрій Йосифович Ш увар_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,;

тел. (032)239-07-10, факс (032) 239-07-17, тел./факс /04343/6-53-59,6-19-00
номер телефону, телефаксу, адреса електронної поштимісце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або
експлуатації(застосування) машин,

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:________________________
механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного 173
Директор - Бобрик Олександр Борисович,
структурний підрозділ ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС» ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» Навчально-виробничий центр (НВЦ)
начальник - Борбела Оксана Іванівна
Навчання новоприйнятих робітників та робітників, що підвищують свою кваліфікацію
проводиться, відповідно до Ліцензії МОН України (серія АЕ №527043, строком дії до
08.07.2017р.).

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: (найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, директор ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Бобрик Олександр
Борисович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме:
1.
Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарю
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Навчально-виробничий центр (НВЦ) ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС» ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» проводить навчання та перевірку знань посадових осіб і спеціалістів
законодавства України з питань охорони праці та відповідних нормативно-правових актів з
охорони праці; навчання робітників з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, а
саме:
- НПАОП 40.1-1.01 -97 Правила безпечної експлуатації електроустановок ;
- НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок ;
- НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних
машин;
- НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої
води ;
- НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском;
»'
- НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів ;
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-1.01 -07 Правила будови і безпечної експлуатації в/п. кранів;
- НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і
безпечної експлуатації навантажувачів;
- НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і
безпечної експлуатації підйомників;
- Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;
- Інструкція з безпечного обслуговування котлів;
- Інструкція безпечної експлуатації трубопроводів;
- Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- НПАОПО.ОО-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

Станом на 01.08.2016 року, загальна кількість працюючих в НВЦ ВП «ЛАДИЖИНСЬКА
ТЕС» - 8 чоловік.
Кількість робочих місць, які беруть безпосередню участь у проведені навчання з питань
охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання 4 особи, а саме: начальник НВЦ,
головні фахівці - 2 особи, провідний фахівець.
Робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм немає.

Проведення навчання з питань охорони праці інших суб'єктів господарювання
здійснюється в приміщенні будівлі загальною площею 1152 м2 та прилегла до неї
територія.навчально - виробничого центру, розташованих за адресою: 24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. Наконечного 173.
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До складу двоповерхової будівля входять:

№
1

Найменування
приміщення
Навчальні класи

Площа,
м2
258

Кількість
навчальних
місць
90

1.1

Клас охорони праці

90

20

1.2

Лекційний клас

54

32

1.3

Тренажерний клас з
надання першої
допомоги потерпілим

24

12

1.4

Тренінговий клас

54

18

1.5

Кабінет тренажерної
підготовки

36

8

2

Комп'ютерні класи

306

50

90

20

72

18

144

12

3.1
3.2
3.3

Комп'ютерний клас №
1
Комп'ютерний клас №
2
Полігон тренажера
блока 300 МВт
Кабінети
(консультаційні)
Кабінет начальника
Кабінет № 5
Кабінет № 7

3.4

2.1
2.2
2.3
3

1
1
1

Кабінет № 22

36

3

3.5

Кабінет № 24

36

4

3.6

Кабінет № 29

12

1

Санітарно-побутові
приміщення та площі
загального користу вання
ВСЬОГО:

Столи, стільці, дошка, плакати,
стенди, комп'ютери (10 шт.), стенди
з охорони праці, тренажер надання
першої допомоги
Столи, стільці, дошка, дошка
маркерна, плакати, стенди,
мультимедійний проектор,
проекційний екран
Столи, стільці, дошка, плакати,
комп'ютер, тренажер надання
першої допомоги “Максим”
Столи, стільці, дошка, ноутбук,
мультимедійний проектор,
проекційний екран, фліпчарт
Столи, стальці, дошка, плакати,
комп'ютери (8 шт.), принтер,
тренажер блока 300 МВт

Столи, стільці, дошка, 20
комп'ютерів та МФУ
Столи, стільці, дошка, 18
комп'ютерів
Столи, стільці, тренажер блока 300
МВт

129
18
18
9

4

Обладнання

1 робоче місце з комп'ютером
1 робоче місце з комп'ютером
1 робоче місце з комп'ютером
3 робочих місця з комп'ютерами,
принтером
4 робочих місця з 3 комп'ютерами
Стіл, стілець, 1 робоче місце 3
комп'ютером, принтером

459
1152

Будівля забезпечена влаштованими згідно норм санітарно-побутовими приміщеннями для
працівників та слухачів.
Навчальні класи обладнані інформаційними стендами, наглядними посібниками,
комп'ютерною технікою.

З

Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони праці та
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки на
підприємстві покладається на Директора ДТЕК Ладижинська ТЕС Бобрик О.Б.: пройшов
навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної
експлуатації, Законів Україну «Про охорону праці» та «Пожежну безпеку», Кодексу Законів
про працю України, Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві та нормативних актів з охорони праці,
пожежної безпеки та технічної експлуатації: Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони праці під час експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
установок
(НПАОП
0.00-1.69-13);
Правила
будови
і
безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила будови і безпечної
експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила будови і безпечної
експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98); Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила експлуатації
електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислюваних машин (НПАОП 0.00-1.28-10); Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила пожежної безпеки в компаніях, на
підприємствах та організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-2005/111); Технічна
експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ГКД 34.20.507-2003); Правил улаштування
електроустановок; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань
ОП, ПБ і ТЕ; Положень ДТЕК; Інструкції по наданню першої допомоги потерпілим у зв'язку з
нещасними випадками (прот. від 16.10.2014р. ПДК ПАТ «ДТЕК Західенерго» за участю
представника Держгірпромнагляду);
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 625-14 від
12.12.2014р. ДП «ГН М Ц»),
На підставі ст.15 Закону України «Про охорону праці» та п.1.4 Типового положення про
охорону праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за 1526/10125
на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб створена служба охорони праці.
На Підприємстві створений відділ охорони праці. За представленим Положенням «Про
відділ охорони праці» ПП-27-05-13 К-01 та довідкою, №.26-2668 від 24.11.2016р., до складу
персоналу відділу охорони праці та промислової безпеки ДТЕК Ладижинська ТЕС входять:
начальник відділу охорони праці - Тронець О.В.; провідні фахівці: Онищенко Р.А.;
Козаренко.Н.М.; провідний фахівець з пожежної безпеки Корсун О.О.; провідний фахівець з
котлонагляду Слупський Б.В.
Наказом ВП «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» №
166-од від 21.03.2016р. призначено керівника департаменту з ОП та ПБ Підфигурного Є.П.
представником вищого керівництва, відповідального за функціонування системи управління
охороною праці на ДТЕК Ладижинська ТЕС.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень мають право:
- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання
приписи щодо усунення наявних недоліків,одержувати від них необхідні відомості,
документацію і пояснення з питань охорони праці;
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- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством
медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до
відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- зупиняти роботу дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які
порушують вимоги щодо охорони праці.
Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.
Службою охорони праці розроблена Програма вступного інструктажу з урахуванням
особливостей виробництва. По вказаній програмі проводиться вступний інструктаж, а саме:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від
освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню
участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та
студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного
навчання;
- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з
працівником;
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у
виробничому процесі на підприємстві;
- проводиться з учнями, курсантами,слухачами та студентами навчальних закладів:
- до початку трудового або професійного навчання;
- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних
механімів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб
одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим
працівником або групою працівників,які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом
переліку питань первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться :
- на роботах підвищеної небезпеки - 1 раз на 3 місяці;
- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а
також при внесені змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та
інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт з
підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;
Позаплановий інструктаж з учнями,студентами, курсантами, слухачами проводиться під
час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно
- правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм,аварій, пожеж
тощо.
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Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з
групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в
кожному окремому випадку залежно від причин і обставин,що спричинили потребу його
проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведені робіт, на які відповідно до
законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж
проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст
цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в "Журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці". Результати проведення первинного,
повторного та позапланового інструктажів реєструються у "Журналі реєстрації інструктажів
з питань охорони праці на робочому місці". Журнали інструктажів нумеруються,
прошнуровуються, скріплюються печаткою.
На ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС введено в дію наступні ПОЛОЖЕННЯ:
- Про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦІЯ» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».
- Система управління охороною праці ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС (Г1 №4.4-51-14)
(Наказ №494-од від 22.10.2014р.);
- Настанова по системі управління охороною праці ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС (П
№4.1-68-14) (Наказ № 130-од від 11.03.2014р.);
- Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної
безпеки і технічної експлуатації (П №4.4.2-12-13) (Наказ №192 від 30.09.2013р.);
- Проведення аудиту управління охорони праці (П № 4.5.1-05-12) (Наказ №35 від
12.06.2012р.);
- Порядок організації проведення атестації робочих місць по умовах праці (П №4.4.619-14) (Наказ № 129-р від 03.06.2014р.);
- Комітет з безпеки праці (П №4.6-62-13) (Наказ № 753-од від 31.10.2013р.);
- Організація документації з охороні праці, промислової безпеки та управління нею (П
№4.6-01-12) (Наказ № 35-р від 12.06.2012р.);
- Проведення аудиту системи управління праці (П № 4.5.1-05-12) (Наказ №35-р від
12.06.2012р.);
- Засоби інформування працівників з питань охорони праці (П №4.4.3-1713) (Наказ

№889-од від 19.12.2013р.);
- Порядок проведення внутрішнього розслідування і аналіз пригод (П №4.5.3-03-14)
(Затверджено наказом №60 від 07.03.2014р.);
- Внутрішній аудит системи управління охороною праці (Затверджено наказом №234од від 28.05.2015р.);
На підставі Положення про розробку інструкцій, наказами директора введені в дію
інструкції з охорони праці, а саме
- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція заступника директора;
- посадова інструкція начальника НВЦ;
- посадова інструкція провідного фахівця;
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-

посадова інструкція головного фахівця;
посадова інструкція для викладача;
інструкція вступного інструктажу з охорони праці;
інструкція з охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах ;
інструкція з охорони праці для методиста;
інструкція з охорони праці для прибиральниці виробничих приміщень ;
інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках;
інструкція про заходи пожежної безпеки;
та інші.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки.
Інструкції згідно з вимогою НД періодично і у встановлені терміни переглядаються.
Інструкції, які введені в дію наказами директора, зареєстровані в «Журналі реєстрації
інструкцій з охорони праці на ДТЕК «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС» у встановленому порядку та
видаються працівникам на руки під підпис.
>
Інструкції містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при
виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих
приміщеннях, на території підприємства і інших місцях, де за дорученням власника
виконуються роботи, трудові чи службові обов'язки.
Відповідно до вимог п.5.1 та додатку 3 Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15 керівники, заступники
керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб
підприємств, установ і організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та
характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного
ведення робіт під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки проходять у
встановленому порядку навчання та перевірку знань з питань охорони праці з Типовими
тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб (додаток 4).
Прийом громадян на навчання здійснюється згідно договорів (угод) з юридичними і
фізичними особами згідно з правилами прийому, розробленими НВЦ ВП «ЛАДИЖИНСЬКА
ТЕС» .
Навчальні групи комплектуються чисельністю не більше 30 чоловік. Навчання
проводиться в групах чисельністю не менше 10 чоловік, або індивідуальне навчання за
відповідною програмою.
Організація діяльності щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється
відповідно до плану роботи.
Створено єдину систему планування, організації та обліку навчального процесу.
Журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з чинним законодавством.
На підставі ст.18 Закону України «Про охорону праці» вивчення основ охорони праці, а
також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням
особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечується за програмами. В
НВЦ ВП «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС» розроблені та затверджені Програми:
1. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
підприємств установ і організацій з питань охорони праці в обсязі 40 навчальних годин
для посадових осіб.
В Програму входять такі основні теми:
1. Законодавство України про охорону праці.
2. Організація роботи з охороною праці.
3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист .
4. Пожежна безпека.
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5. Електробезпека.
6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і захворювань.
7. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
9. Безпека праці в галузі.
Навчання проводиться у формі лекцій, консультацій, практичних занять і перевірки набутих
слухачами знань у вигляді екзаменів або співбесід.
2. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання правил безпечної експлуатації машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки.
До проектування, експлуатації, ремонту, реконструкції, обслуговування та виконання
інших видів робіт, пов'язаних з машинами, механізмами, устаткуванням підвищеної небезпеки
допускаються особи, які пройшли навчання та перевірку знань у встановленому порядку таких
Правил:
- НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок ;
-Н П А О П 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок ;
-Н П А О П 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних машин;
-Н П А О П 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та
гарячої води ;
-Н П А О П 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском;
-Н ПА О П 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів ;
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
-Н П А О П 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями;
- НПАОП 0.00-1.01 -07 Правила будови і безпечної експлуатації в/п. кранів;
- НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
- НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;
3.Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання галузевих правил:
- Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01 -97;
- Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП 0.001.69-13;
Інші правила безпеки праці, в тому числі діючих в легкі гірничорудній і нерудній
промисловості; енергетиці; котлонагляді і на підйомних спорудах; машинобудуванні;
Знання Правил дає право допуску до організації безпечного виконання робіт підвищеної
небезпеки.
Кількість викладачів залежить від кількості та обсягу часу навчальних предметів та
кількісного складу групи.
Викладачі залучаються до навчального процесу відповідно до укладених договорів підряду з погодинною оплатою праці.
До роботи залучаються тільки ті викладачі, які відповідно до діючого законодавства,
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення.
Список основних інженерно-педагогічних працівників, які будуть залучатись до проведення
занять в групах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації:

Прізвище, ім’я та по батькові
викладача
і
Хворостяний Денис
Станіславович
Бельмас Андрій Миколайович

Приймук Вячеслав Петрович
Бондарєв Олександр
Анатолійович
Савич Андрій Андрійович
Семенюк Олександр
Васильович
Баранов Олександр
Миколайович

Спеціальність та кваліфікація за
дипломом
3
Т еплоенергетика
Інженер - теплотехнік
Електричні станції
Інженер-електрик
Нанотехнології та
комп’ютерний дизайн
матеріалів
Інженер з металів
Теплові електростанції
Інженер-енергетик
Електричні станції Інженерелектрик

Освіта (назва закладу,
який закінчив, коли)
2
Вінницький політехнічний
університет, 2009 р.
Вінницький політехнічний
інститут, 1992 р.
Київський політехнічний
університет, 2009 р.
Львівська політехніка,
2009 р.
Вінницький політехнічний
інститут, 1993 р.
Вінницький національний
технічний університет,
1999 р.

Електричні Станції Інженерелектрик
Теплоенергетика
Інженер-енергетик

Львівська політехніка,
2006 р.

Викладачі, які будуть залучаються до проведення навчання з питань охорони праці :
Прізвище, ім’я та
по батькові
викладача
Слупський
Борис
Віталійович

Освіта (назва закладу,
який закінчив, коли)

Київський національний
технічний університет
(КПІ), 2010 р.

Баранов
Олександр
Миколайович

Львівська політехніка,
2006 р.

Цимбалюк
Сергій
Анатолійович

Вінницький аграрний
університет, 2003 р.

Касяненко
Валерій
Григорович

Одеська академія холоду,
1997 р.

Атестація викладачів
заклад, який
атестував
ДП «Головний
навчальнометодичний
центр»

ДП «Головний
навчальнометодичний
центр»
ДП «Головний
навчальнометодичний
центр»
ДП «Головний
навчальнометодичний
центр»

№ посвідчення, дата
Посвідчення № 427-14-19
від 12.09.2014 р.
Посвідчення № 251 -15-8
від 12.06.2015 р.
Посвідчення № 165-16-20
від 22.04.2016 р.
Посвідчення № 501-15-2
від 06.11.2015 р.

Посвідчення № 103-15-26 від
20.03.2015 р.
Посвідчення № 225-14-9
від 16.05.2014 р.
Посвідчення № 102-15-5
від 20.03.2015 р.

Кервник навчального центру, штатні викладачі НВЦ ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС, а
також позаштатні викладачі, пройшли навчання з питань охорони праці, а саме:
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Начальник учбового центру Борбела Оксана Іванівна пройшла навчання і перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (первинне навчання згідно протоколу № 433-12 від
20.09.2012рДП «ГНМЦ» .), чергова перевірка знань законодавчих актів з охорони п р ац і,,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці (згідно протоколу № 31 від 12.04.20 Ібр.комісії підприємства ПАТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» );
Провідний фахівець з котлонагляду ДТЕК Ладижинська ТЕС Слупський Б.В.
пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: Правила охорони праці
при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (НПАОП 0.00-1.23-10);
Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.001.73-14); Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.7515); Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-73)
(прот. № 251-15 від 12.06.2015р., ДП «ГНМЦ»);
Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій,
теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13) (прот. № 57-14
від 20.02.2014р., ДП «ГНМЦ»);
>•
Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів (НПАОП 0.00-1.13-71); Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила будови і безпечної експлуатації
парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і
водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С (НПАОП 0.00-1.26-96); Систем
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.27.02-12) (посв. № 427-14-19 від 12.09.2014р., видане ДП «ГНМЦ»);
Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) (прот. № 501-15 від
06.11.2015р., видане ДП «ГНМЦ»);
Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.001.60-66); Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП
0.00-1.11-98); Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87) (прот. № 165-16 від 22.04.2016р., ДП «ГНМЦ»)
Начальник дільниці Баранов О.М.: Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП
0.00-1.76-15) (прот. № 501-15 від 06.11.2015р., видане ДП «ГНМЦ»);
Провідний фахівець ВОП Цимбалюк С.А.пройшов навчання та виявив потрібні знання
з: Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних
установках (НПАОП 0.00-1.12-84); Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних
компресорних установок, повітропроводів і газопроводів (НПАОП 0.00-1.13-71); Правила
охорони праці при холодній обробці металів (НПАОП 0.00-1.68-13); Правила безпеки при
виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-73); Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила охорони праці
під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і
тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13); (прот. № 251-15 від 12.06.2015р.,
ДП «ГНМЦ»),
Провідний фахівець з пожежної безпеки ДТЕК Ладижинська ТЕС Корсун О.О.
пройшов навчання та виявив потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 594-15 від 18.12.2015р. ДП
«ГНМЦ»),
Провідний фахівець ВОП ДТЕК Ладижинська ТЕС Козаренко Н.М. пройшла
навчання та виявила потрібні знання з питань охорони праці: законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (прот. № 366-16 від 13.10.2016р. ДП «ГНМЦ»),
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Фельдшер Буженко Діна Олександрівна (закінчила Вінницький обласний центр
післядипломної освіти медичних працівників працівників) посв.№ 81/10 від 11.11.201 Зр.
Загальний курс ОГІ (Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань)
Провідний фахівець Касяненко Валерій Григорович пройшов навчання Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) прот.№ 102-15
від 20.03.2015р.; Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП
0.00-1.69-13 (прот.№ 4-553 від 30.05.2014р); Правила охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислюваних машин НПАОП 0.00-1.28-10 (посв. № 102-15 від 20.03.2015р.);
Для проведення навчального процесу на належному рівні викладацьким складом
підготовлена достатня кількість навчально-методичних та дидактичних матеріалів (плакатів,
відеофільмів, відеофрагментів, електронних презентацій, методичних розробок, рекомендацій,
діючих макетів та електрифікованих стендів, натурних зразків обладнання, тренажерів,
навчальних посібників, технологічних альбомів, робочих зошитів тощо). Крім того слухачі
можуть скористатися електронною бібліотекою та електронним каталогом всієї наявної
літератури за допомогою локальної мережі на базі технології \Уі-Рі.
Всі працівники НВЦ ВП «Ладижинська ТЕС» своєчасно забезпечуються згідно норм
безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та необхідними засобами індивідуального та
колективного захисту, згідно встановлених норм та діючого законодавства, за рахунок
роботодавця.
Нормативно-правова база, та навчально-методичне забезпечення:
Конституція України
Закон України «Про охорону праці»
Кодекс законів України про працю
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві і
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності»
Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення»
Кодекс цивільного захисту України
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про електроенергетику»
Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці
неповнолітніх
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
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НПАОП 0.00-4.12-05
НПАОП 0.00-8.24-05
НПАОП 0.03-8.06-94
НПАОП 0.03-3.29-94
НПАОП 0.03-8.08-93
НПАОП 0.00-4.01-08
НПАОП 0.00-4.15-98

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій і аварій
Порядок проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Правила атестації зварників
Правила пожежної безпеки в Україні
Правила експлуатації вогнегасників
Про порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці
Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства
Типове положення про службу охорони праці
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
Положення про організацію навчально-виробничого процесу на
виробництві
Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння
кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту
Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та
гарячої води
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
Правила безпечної експлуатації систем газопостачання
Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій, теплових мереж і
тепловикористовувальних установок
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Правила безпечної експлуатації електроустановок
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Правила охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних машин
Міжнародним стандартом 180 14001:2004;
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НПАОП 0.00-4.33-99
НПАОП 0.00-6.18-04
НПАОП 0.00-1.16-96
НАПБ А .01.001-2004
Н А П Б Б .0 1.008- 2004
НПАОП 0.00-6.03-93
НПАОП 0.00-4.11-07
НПАОП 0.00-4.09-07
НПАОП 0.00-4.21-04
ПККМУ № 1232 від
30.11.у
П К М У № 1107 від
26.10.11
ПКМУ № 927 від
10.10.12
МПСПУ і МОН №
127/151 від
26.03.2001
МПСПУ і МОН №
500/861 від
27.12.2006
МПСПУ і МОН №
201/469 від
31.12.1998
НПАОП 0.00-1.60-66
НПАОП 0.00-1.11-98
НПАОП 0.00-1.59-87
НПАОП 0.00-1.01-07
НПАОП
НПАОП
НПАОП
НПАОП

0.00-1.02-08
0.00-1.36-03
0.00-1.76-15
0.00-1.15-07

НПАОП 0.00-1.71-13
НПАОП 0.00-1.69-13
НПАОП 40.1-1.21-98
НПАОП 40.1-1.01-97
НПАОП 40.1-1.07-01
НПАОП 0.00-1.28-10

Міжнародним стандартом менеджменту якості 130 9001:2008
Міжнародним стандартом системи менеджменту гігієни і безпеки
праці ОН8АЗ 18001:2007
Методиками розробки корпоративних професійних стандартів,
модульних навчальних програм, затверджених ТОВ «ДТЕК»;
Постановами НКРЕ. Наказами і вказівками Міненерговугілля
України, локальними нормативними актами ДТЕК
ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС і Товариства;
Наказами та іншими розпорядчими документами ДТЕК
ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС і Товариства
Нормативними та методичними матеріалами, які стосуються
виробничої та господарської діяльності учбово-тренувального
комплексу
Законодавчими і нормативними документами у відповідності із
затвердженими реєстрами внутрішньої та зовнішньої
документації СЕМ ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС.
>
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