
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони прані

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ 
_________________ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
____________50026. Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг_________________

місцезнаходження,
__________________________ код ЄДРПОУ 00191000____________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_______керівник - генеральний директор Федін Костянтин Анатолійович

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
тел. (056)407-73-09, e-mail: office@ugok.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;
_______ Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг____________
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 обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
перед третіми особами № 2020/С/007/482 від 01.05.2020 з ПрАТ "Страхова компанія
"Саламандра", терміном дії до 30.04.2021.___________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________
_______________________ 19.02.2021, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"_______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Федін Костянтин Анатолійович______________________________________________

(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 експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і
мереж, технологічне електрообладнання), а саме:_____________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
-трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS)
TRI 1600. рік виготовлення 2017, країна виробник -  Італія;__________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRI 1600, рік виготовлення 2017, країна виробник -  Італія;____________________________
-_ трансформатор напруги__силовий,__сухого типу, трифазний, двообмотковий
TESAR (TS) TRI 1600. рік виготовлення 2017, країна виробник -  Італія;________________
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TRI 1600. рік виготовлення 2017, країна виробник -  Італія;____________________________
- розподільчий пристрій 6 кВ підстанції № 3 (комірки КСО (13 од.) з вакуумними 
вимикачами типу BB/TEL-10-20-1000). дата введення в експлуатацію 2018. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- силовий трифазний трансформатор з литими обмотками з природнім повітряним 
охолодженням ТСЗГЛ-100/10УЗ, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Україна;
- силовий трифазний трансформатор з литими обмотками з природнім повітряним 
охолодженням ТСЗГЛ-100/10УЗ, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Україна;____
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 1600, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Італія;___________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 1600, рік виготовлення 2018. країна виробник -  Італія;___________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 1600, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Італія;___________________________

трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Італія;_______________
- силовий трифазний трансформатор з природнім повітряним охолодженням 
ТСЗНО-400/10УЗ, рік виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;_________________
- силовий трифазний трансформатор з природнім повітряним охолодженням 
ТСЗНО-400/10УЗ. рік виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;__________________
- трансформатор ТСЗЛ-4000/6-УЗ 6/0,4 У/Ун-0, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Україна; ______________________________________________________________
- трансформатор ТСЗЛ-500/6-УЗ 6/0.4 У/Ун-0, рік виготовлення 2018, країна
виробник -  Україна;________________________________________________________________
;__трансформатор ТСЗЛ-500/6-УЗ 6/0.4 У/Ун-0. рік виготовлення 2018. країна
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- трансформатор ТСЗЛ-4000/6-УЗ 6/0,4 У/Ун-0, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, рік виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, рік виготовлення 2017. країна виробник -  Україна;__
- комплектний розподільчий пристрій 35 кВ підстанції № 99, рік випуску 2017. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- комплектний розподільчий пристрій 6 кВ підстанції № 99. інвентарний № 410270. р ік 
випуску 2017, країна виробник -  Україна;___________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 3150, рік виготовлення 2019. країна виробник -  Італія;___________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 3150, рік виготовлення 2019, країна виробник -  Італія;__________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 3150, рік виготовлення 2020, країна виробник -  Італія;___________________________

трансформатор__напруги__силовий, сухого__ типу, трифазний, двообмотковий
TES A R (TS) Т RV 3150, р ік в щ отовлення 2020, країна в иробник -  Італія;_______________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 3150, рік виготовлення 2020, країна виробник -  Італія;
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 3150, рік виготовлення 2020. країна виробник -  Італія;_________ _________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 1600. рік виготовлення 2020, країна виробник -  Італія;_____________________
- трансформатор напруги_силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий
TESAR (TS) TRV 1600, рік виготовлення 2020. країна виробник -  Італія;_______________



TRV 1600, рік виготовлення 2020, країна виробник -  Італія;_________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий TESAR (TS) 
TRV 1600. рік виготовлення 2020, країна виробник -  Італія;___________________________
- комплектна трансформаторна підстанція КТП-100/35/0.4-У1, рік випуску 2019, країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- комплектна трансформаторна підстанція КТП-100/35/0.4-У 1. рік випуску 2019. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- комплектний розподільчий пристрій 6 кВ підстанції № 163;_________________________
- відкрита розподільча установа 35 кВ підстанції № 163;______________________________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Україна;
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, рік виготовлення 2018. країна виробник -  Україна;
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 1-1. рік прокладання 2020. країна 
виробник -  Україна;__________________________________________ _____________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ ГІ/ст № 6 - ТП 1-2, рік прокладання 2020. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 2-1. рік прокладання 2020. країна 
виробник -  Україна;_______________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТГІ 2-2, рік прокладання 2020, країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 103 - ТП 14-1, рік прокладання 2020. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 103 - ТП 14-2. рік прокладання 2020. країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 10 - ТП 10-4. рік прокладання 2020, країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 10 - ТП 10-4, рік прокладання 2020, країна 
виробник -  Україна.________________________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 1000, в тому числі на яких існує підвищений р и з и к _______
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 10_________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адреса розташування підприємства: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг__________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Генеральний директор AT "ГІІВДГЗК" Федін К.А., провідний 

інженер з ОГІ та ПБ по роботі з підрядними організаціями Бочукін Є.О., директор з 
капітального будівництва та ремонту будівель і споруд Діденко П.О., начальник 
пожежної команди Ревенко І.О. та інші спеціалісти, фахівці структурних підрозділів 
пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим.електробезпеки та пожежної безпеки (Загальний курс 
з ОП) в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці. протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 31.05.2019 № 172-19; директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки 
Шевченко О.В. головний механік -  начальник відділу Мартиненко A.B.. головний 
енергетик -  начальник відділу Перехрест А.І. та інші фахівці та спеціалісти пройшли 
навчання із загального курсу охорони праці в ДГІ "Головний навчально-методичний 
центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці. протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 22.05.2020 № 90-20; начальник відділу ОП та 
ПБ Фуголь В. 1.. заступник голови профкому Чайніков О.В., провідний інженер з охорони 
парці та промислової безпеки Суркін О.О., провідний інженер з охорони праці та 
промислової безпеки Будіп Є.І., провідний інженер з охорони праці та промислової 
безпеки Єгорочкіна A.B.. провідний фахівець з охорони праці та промислової безпеки



Лобач О С., начальник бюро аналізу та удосконалення системи охорони праці Железняк
О.К. та інші спеціалісти та фахівці пройшли навчання з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,електробезпеки 
та пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП "Головний навчально-методичний 
центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці, протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № ОП 328-18; головний спеціаліст 
з екології-начальник відділу Білик Н.К., головний механік-начальник відділу 
Мартинеко А.В., головний енергетик-начальник відділу Перехрест А.І. та інші фахівці, 
спеціалісти пройшли навчання ДП "КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ" та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим,електробезпеки та пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в 
комісії Держпраці, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 13.08.2018 № ОП 135-18; головний енергетик комбінату-начальник відділу 
Перехрест А.І. (V гр. з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках до 
1000 В), директор з охорони праці, промислової безпеки та екологічної безпеки 
Шевченко О.В. (IV гр. з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках до та 
понад 1000 В), начальник відділу ОП Фуголь В.І. (IV гр. з електробезпеки з допуском до 
роботи в електроустановках до 1000 В), провідний інженер з технічного нагляду за ВПЗ 
Радченко Ю.А. (IV гр. з електробезпеки допуск до роботи в електроустановках до 
1000 В), начальник служби-головний ревізор з БР на залізничному транспорті Беденок 
В.В. (IV гр. з електробезпеки допуск до роботи в електроустановках до 1000 В), 
головний фахівець з екології начальник-відділу ВОНС Білик Н.К. (II гр. до 1000 В), 
начальник юридичного відділу Лосєв Д.В. (II гр. до 1000 В), головний механік-начальник 
відділу Мартиненко А.В. (II гр. до 1000 В), заступник голови профкому Чайніков О.В. 
(II гр. з допуском до 1000 В) та інші пройшли навчання з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правил експлуатації електрозахисних засобів" в 
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії 
Держпраці, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
03.08.2018 № 345-18; головний енергетик-начальник відділу Перехрест A.I. (V група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В, 
директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В. (IV група 
з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В), начальник відділу охорони праці Фуголь В .! (IV група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник 
служби-головний ревізор з БР на залізничному транспорті Беденок В.В. (IV гр. до 
1000 В), головний фахівець з екології начальник-відділу ВОНС Білик Н.К. (IV гр. до 
1000 В), начальник юридичного відділу Лосєв Д.В. (IV гр. до 1000 В), головний 
механік-начальник відділу Мартиненко А.В. (II гр. до 1000 В), заступник голови 
профкому Чайніков О.В. (II гр. до 1000 В), провідний інженер технічного нагляду за 
ВПЗ Радченко Ю.А. та інші спеціалісти і фахівці підприємства пройшли навчання з 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів": в ДП "КРИВОРГЗЬКИИ 
ЕТЦ" та перевірку знань в комісії за участю старшого державного інспектора 
Криворізького відділення Держенергонагляду у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з відповідних Правил від 13.08.2018
№ 135-18.__________________________________________________________________________

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання 
підвищеної небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним 
персоналом, який відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._________________

Наказом від 04.01.2021 № 1п призначені особи відповідальні за електрогосподарство 
і оперативну роботу АТ "ПГВДГЗК"; за електрогосподарство цеху мереж та підстанцій.



Розпорядженням від 04.01.2021 № 1 призначені особи відповідальні за
(електрогосподарство) організацію технічної та безпечної експлуатації, а також за
справний стан електроустановок по дільницям._______________________________________

На період відсутності відповідальних осіб, наказом чи розпорядженням 
призначаються відповідальні працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з
відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.______________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до 
вимог Закону України Про охорону праці на підприємстві затверджена структура служби
охорони праці та створений відділ охорони праці._____________________________________

До складу відділу охорони праці входять:начальник відділу, провідний інженер з 
технагляду за вантажопідіймальними механізмами, провідний спеціаліст з охорони праці 
та промислової безпеки, головний ревізор на залізничному транспорті, провідний 
спеціаліст з безпеки руху автотранспорту, ревізор з безпеки руху на залізничному 
транспорті, бюро аналізу і удосконалення; бюро охорони праці і промислової безпеки 
рудоуправління;бюро з охорони праці та промислової безпеки гірничопереробного 
комплексу; бюро з охорони праці та промислової безпеки залізничного транспорту;бюро 
з охорони праці та промислової безпеки гідромеханічних цехів;бюро з охорони праці та
промислової безпеки допоміжних цехів.______________________________________________

Наказом по підприємству від 02.01.2020 № 2 затверджено склад центральної комісії з 
перевірки знань керівників та спеціалістів з питань охорони праці, а саме: голова 
комісії: директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В.; 
заступник голови комісії: начальник відділу охорони праці Фуголь В.І.; члени комісії: 
головний механік підприємства -  начальник відділу Мартиненко А.В.; головний 
енергетик підприємства -  начальник відділу Перехрест А.І.; провідний інженер
технічного нагляду за ВПМ Радченко Ю.А. та інші.___________________________________

Згідно з вимогами Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці в кожному структурному підрозділі АТ "ПІВДГЗК" створені
комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці.__________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________
- Стандарт підприємства "Система управління охороною праці на виробничому рівні", 
затверджений та введений в дію наказом від 18.12.2017 № 627.________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене та введене в дію наказом 
від 05.06.2018 № 248п.______________________________________________________________
- Положення про відділ охорони праці підприємства затверджене та введене в дію 
рішенням правління підприємства від 04.03.2015, протокол № 04/03/2015.______________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене та введене в дію наказом від 01.12.2017 № 608._____________________
- Положення про застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, 
затверджене та введене в дію наказом від 04.02.2020 № 60п.___________________________

Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом 
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові
інструкції відповідальних осіб.______________________________________________________

Безпечне виконання робітниками робіт та експлуатації обладнання підвищеної 
небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, 
які розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 
від 29.01.1998 року № 9. Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 на підприємстві 
ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці та журнали обліку видачі 
інструкцій з охорони праці.__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці



Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення. 
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._____________
____ Підприємство планує виконувати заявлені роботи з експлуатації обладнання
підвищеної небезпеки, а саме:_______________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRI 1600, заводський № 2017.00.1712-001, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Італія; ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" трансформатору 08.11.2017 проведено 
первинний технічний огляд;________________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRI 1600, заводський № 2017.00.1712-002, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Італія; ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" трансформатору 08.11.2017 проведено 
первинний технічний огляд;________________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRI 1600, заводський № 2017.00.1712-003, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Італія; ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" трансформатору 08.11.2017 проведено 
первинний технічний огляд;________________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRI 1600, заводський № 2017.00.1712-004, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Італія; ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" трансформатору 08.11.2017 проведено 
первинний технічний огляд;________________________________________________________
- розподільчий пристрій 6 кВ підстанції № 3 (комірки КСО (13 од.) з вакуумними 
вимикачами типу ВВ/TEL-10-20-1000, інвентарний № 4102670, дата введення в 
експлуатацію 2018, країна виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС" розподільчому пристрою 6 кВ підстанції № 3 13.06.2018 проведено первинний 
технічний огляд;___________________________________________________________________
- силовий трифазний трансформатор з литими обмотками з природнім повітряним 
охолодженням ТСЗГЛ-100/10У3, заводський № 116593, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- силовий трифазний трансформатор з литими обмотками з природнім повітряним 
охолодженням ТСЗГЛ-100/10У3, заводський № 116592, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2018.00.1753-004, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Італія; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2018.00.1753-003, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Італія; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;



ТЕБЛЯ (ТБ) ТЯУ 1600, заводський № 2018.00.1753-002, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Італія; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
ТЕБЛЯ (ТБ) ТЯУ 1600, заводський № 2018.00.1753-001, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Італія; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
18.10.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- силовий трифазний трансформатор з природнім повітряним охолодженням 
ТСЗНО-400/10У3, заводський № 439505, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Україна;________________________________________________________________
- силовий трифазний трансформатор з природнім повітряним охолодженням 
ТСЗНО-400/10У3, заводський № 439506, рік виготовлення 2017, країна 
виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" трансформатору
13.06.2018 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор ТСЗЛ-4000/6-У3 6/0,4 У/Ун-0, заводський № 18000000495004, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС" трансформатору 15.10.2019 проведено первинний технічний огляд;____________
- трансформатор ТСЗЛ-500/6-У3 6/0,4 У/Ун-0, заводський № 18000000495002, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Україна;_______________________________________
- трансформатор ТСЗЛ-500/6-У3 6/0,4 У/Ун-0, заводський № 18000000495001, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Україна;_______________________________________
- трансформатор ТСЗЛ-4000/6-У3 6/0,4 У/Ун-0, заводський № 18000000495003, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Україна; ТОВ СП "Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС" трансформатору 15.10.2019 проведено первинний технічний огляд;____________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, заводський № 17000000578001, рік виготовлення
2017, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" 
трансформатору 02.09.2020 проведено первинний технічний огляд;____________________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, заводський № 17000000578002, рік виготовлення
2017, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" 
трансформатору 02.09.2020 проведено первинний технічний огляд;____________________
- комплектний розподільчий пристрій 35 кВ підстанції № 99, інвентарний № 410269, рік 
випуску 2017, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" комплектному розподільчому пристрою 35 кВ підстанції № 99 02.09.2020 
проведено первинний технічний огляд;_______________________________________________
- комплектний розподільчий пристрій 6 кВ підстанції № 99, інвентарний № 410270, рік 
випуску 2017, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" комплектному розподільчому пристрою 6 кВ підстанції № 99 02.09.2020 
проведено первинний технічний огляд;_______________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
ТЕБЛЯ (ТБ) ТЯУ 3150, заводський № 2019.00.0114-002, рік виготовлення 2019, країна 
виробник -  Італія; ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
26.12.2019 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
ТЕБЛЯ (ТБ) ТЯУ 3150, заводський № 2019.00.0114-001, рік виготовлення 2019, країна 
виробник -  Італія; ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
26.12.2019 проведено первинний технічний огляд;____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
ТЕБЛЯ (ТБ) ТЯУ 3150, заводський № 2020.00.1645-001, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія; ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
15.08.2020 проведено первинний технічний огляд;



TESAR (TS) TRV 3150, заводський № 2020.00.1645-002, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія:__________________________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 3150, заводський № 2020.00.1645-003, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія:__________________________________________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 3150, заводський № 2020.00.1645-004, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія: ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
15.08.2020 проведено первинний технічний огляд:____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2019.00.5855-001, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія: ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2019.00.5855-002, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія: ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2019.00.5855-003, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія: ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:____________________________________
- трансформатор напруги силовий, сухого типу, трифазний, двообмотковий 
TESAR (TS) TRV 1600, заводський № 2019.00.5855-004, рік виготовлення 2020, країна 
виробник -  Італія: ТОВ "Придніпровський центр технічного аудиту" трансформатору
24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:____________________________________
- комплексна трансформаторна підстанція КТП-100/35/0.4-У1, заводський № 443, рік
випуску 2019, країна виробник -  Україна:___________________________________________
33 комплексна трансформаторна підстанція КТП-100/35/0.4-У1, заводський № 444, рік 
випуску 2019, країна виробник -  Україна:___________________________________________
- комплексний розподільчий пристрій 6 кВт підстанції № 163:_________________________
- відкрита розподільча установа 35 кВ підстанції № 163:______________________________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, заводський № 18000000271001, рік виготовлення
2018, країна виробник -  Україна:____________________________________________________
- трансформатор ТМН-6300/35-У1, заводський № 18000000271002, рік виготовлення
2018, країна виробник -  Україна:____________________________________________________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 1-1, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна: ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 1-2, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна: ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 2-1, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна: ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 6 - ТП 2-2, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна: ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 103 - ТП 14-1, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна: ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд:______________



- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 103 - ТП 14-2, інвентарний № 3000096, рік
прокладання 2020, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд;______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 10 - ТП 10-4, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд;______________
- кабельна лінія напругою 6 кВ П/ст № 10 - ТП 10-4, інвентарний № 3000096, рік 
прокладання 2020, країна виробник -  Україна; ТОВ "Придніпровський центр технічного 
аудиту" кабельній лінії 24.07.2020 проведено первинний технічний огляд.______________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства АТ "ПІВДГЗК"забезпечені спецодягом, спецвзуттям
та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці".____________________

засобів індивідуального захисту
_____ Всі працівники підприємства АТ "ПІВДГЗК", що зайняті на роботах підвищеної
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд в ТОВ "МЕДІКОМ-КРИВБАС" згідно з "Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007
№ 246 та проходять психофізіологічну експертизу.____________________________________
_____ На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
(затверджено Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442) на підприємстві проводиться 
атестація робочих місць за умовами праці з метою підтвердження права на пільгове
пенсійне забезпечення._____________________________________________________________
_____ Регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і
власника проводиться відповідно до колективного договору між адміністрацією 
підприємства і уповноваженим трудовим колективом виборним профспілковим органом. 
На підприємстві, згідно з вимогами Закону України "Про колективні договори та угоди" 
та з метою регулювання соціально-трудових відносин і посилення соціального захисту
працівників розроблено та введено у дію АТ "ПІВДГЗК" колективний договір.__________

Організацію і проведення професійно-кваліфікаційного навчання працівників 
(фахівців та робітників) підприємства здійснює відділ підготовки кадрів АТ "ПІВДГЗК" 
(ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації, видана Міністерством освіти і науки України,
серія АЕ № 527039, термін дії -  необмежений)._______________________________________
_____ У АТ "ПІВДГЗК" є в наявності нормативно-правова документація: Закон
України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2011 року № 1107, НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань 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 інструкцій з охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці", НПАОП 0.00-6.03
93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві", НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", НПАОП 0.00-7.17-18 
"Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці", НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" та інші._________________________________
______ Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється
новими виданнями, зберігається та актуалізується.



На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети з
охорони праці, обладнанні оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та
довідковою літературою, навчальними програмами.___________________________________
_____ Матеріально - технічна база АТ "ПІВДГЗК" відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, які декларуються._______________________________________________________

нормативно-правової та матерільно-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)

К.А. Федін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  р. № ^ / 9^

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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