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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76_____________________
місцезнаходження,

_________________________________ 00178353_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Воронін Сергій Анатолійович______________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________________________ (0563) 268556 / 267616. VoroninSA@dtek.com_________
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;

_____________________на території Дніпропетровської області______________
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 відсутній___________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Воронін Сергій 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: маркшейдерські роботи; роботи в

діючих електроустановках напругою понад 1000 В; зберігання балонів із
стисненим (киснем технічним) газом, зварювальні роботи.__________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць на підприємстві: 1356, в тому числі тих на яких існує
кількість р обочих м ісць, у том у числі тих,

підвищений ризик виникнення травм: 163

_______________________________________

на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

будівлі, обладнання та споруди підрозділів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»_______
будівель і сп ор уд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів

розташовані на території Дніпропетровської області_____ _ _ _ ___________ ____________
(цехів, дільниць, структурних підр озділ ів)

Інші відомості Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Воронін С.А. пройшов у ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку в комісії
Головного управління Держпраці знань Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, а
саме: «Правила безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10: «Інструкція з
комплексного знепилювання повітря» НПАОП 10.00-5.07-04; «Інструкція із застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13,
«Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та
встановлення категорій шахт за метаном» НПАОП 10.0-5.02-04 (протокол № 31/31-19 від
19.09.2019 р.).
Заступник
генерального
директора
з
охорони
праці
ПрАТ
«ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Шабанов В. П. пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»
навчання та перевірку в комісії Головного управління Держпраці знань Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів з охорони праці, а саме: «Правила безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.0110; «Інструкція з комплексного знепилювання повітря» НПАОП 10.00-5.07-04;
«Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні
та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або
пилом» НПАОП 10.0-5.39-13, «Інструкція з контролю складу рудникового повітря.
визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» НПАОП 10.0-5.02-04
(протокол № 31/31-19 від 19.09.2019 p.), та пройшов навчання у КП «НАВЧАЛЬНОКУРСОВИЙ КОМБІНАТ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.001.81-18 (протоколи № № 224 від 10.07.19 p.).
Головний маркшейдер ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ»
Кожем’яко С. В. пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку
знань в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів
з охорони праці: НПАОП
10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з
комплексного знепилювання повітря», НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.02-04
«Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та
встановлення категорій шахт за метаном» (протокол № 31/35-19 від 26.09.19р.)
Головний механік ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» Удовіков
Ю. В. пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з
охорони праці: НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП
10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепилювання повітря», НПАОП 10.0-5.39-13
«Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні
та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або
пилом», НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря,
визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» (протокол № 31/28-18
від 11.10.18 р.) та пройшов навчання у КП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» «Правила охорони праці під час експлуатації

обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протоколи № 344 від
01.11.18р.).
В.о. головного енергетика ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ»
Оніпко А. В. пройшов у ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ИНСТИТУТ
ПРОМ. БЕЗПЕКИ ТА ОП» навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони
праці: НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП 10.0-5.39-13
«Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні
та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або
пилом». НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП
10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.09-04
«Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу», (протоколи № 03-18
від 11.01.2018р.) та пройшов навчання у КП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протоколи № 344 від
01.11.18р.).
Наказом № 96 від 04.01.2019 р. в. о головного енергетика
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» Оніпко А. В. призначено особою
відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 1497 від 28.05.2019 головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» Удовікова Ю. В. призначено особою, відповідальною за
справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском (а саме:
балонів зі стисненим газом). їх зберігання та переміщення.
Наказом № 1498 від 28.05.2019 головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» Удовікова Ю. В. призначено особою відповідальною за
ведення зварювальних робіт.
Розпорядженням № 1 від 02.01.2013 р. головного маркшейдера ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» призначено особою відповідальною
за маркшейдерські роботи.
Головний механік ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Панушко Ю.Б. пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»
навчання та перевірку у Головному управлінні Держпраці знань законодавчих актів з
охорони праці, а саме: загальний курс «Охорона праці». «Правила безпеки у вугільних
шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10: «Інструкція з комплексного знепилювання повітря»
НПАОП 10.00-5.07-04): «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13. «Інструкція з контролю складу
рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном»
НПАОП 10.0-5.02-04. та інш. (протокол № 31/28-18 від 11.10.2018 р.) та пройшов
навчання у КП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ» «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (протокол № 92 від 11.05.18р.).
Головний маркшейдер ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Скорик В.Г. пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» навчання та перевірку знань у Головному управління Держпраці у
Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, а саме: Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих до них нормативних актів з охорони праці».
«Правила безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10. «Інструкція з комплексного
знепилювання повітря» НПАОП
10.00-5.07-04): «Інструкція із застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13.
«Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та
встановлення категорій шахт за метаном» НПАОП 10.0-5.02-04. та інш. (протокол №
31/12-19 від 28.03.2019 р.).
Головний енергетик ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Пономаренко В.Г. пройшов у ДУ «ННДІПБОП»

навчання та перевірку у Головному управлінні Держпраці знань законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони працію відповідно до додатку
4 НПАОП 0.00-4.12-05 (загальний курс з ОП). Гірничий закон України, «Правила безпеки
у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10; НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання
планів ліквідації аварій», Інструкція з комплексного знепилювання повітря» НПАОП
10.00-5.07-04; «НПАОП 10.0-5.09-04 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів
вугільного пилу»; «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13, Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правила будови і
безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); Правила
будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00-1.1198); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) та за програмою навчання з
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (протокол № 02-18 від 11.01.2018 р.).
Наказом № 5692 від 31.12.2018 р. головного енергетика ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Пономаренко В.Г.
призначено особою відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 3968 від 29.07.2019 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Панушко Ю.Б. призначено
особою відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що
працюють під тиском (а саме: балонів із стисненим газом), їх зберігання та переміщення.
Наказом № 3968 від 29.07.2019 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Панушко Ю.Б. призначено
особою відповідальною за ведення зварювальних робіт.
Розпорядженням № 5-к від 01.01.2013 р. головного маркшейдера ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Скорика В.Г. призначено особою відповідальною за маркшейдерські роботи
Головний енергетик ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Лисяк
К.К. пройшов навчання у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ». КП «НАВЧАЛЬНОКУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР та перевірку знань в Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області з: законодавчих актів з охорони праці. Гірничий закон України.
НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП 10.0-5.39-13 «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих до них нормативно-правових актів з
охорони праці, «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного
знепилювання повітря», НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового
повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» (протокол
31/43-19 від 28.11.19 р.); НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» (протокол № 127 від 07.05.2019р) НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 128 віл 12.06.2018 р.)
Головний
механік
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ»
Ліпінський В.О. пройшов навчання у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ», КП
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР та перевірку знань в Головному
управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з: законодавчих актів з охорони праці.
Гірничий закон України, НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах»,
НПАОП 10.0-5.39-13 «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих до них
нормативно-правових актів
з охорони праці.
«Інструкція
із застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом», НПАОП 10.0-5.07-04
«Інструкція з комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з
контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій
шахт за метаном» (протокол № 31/35-18 від 19.10.2018р.), НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила

будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол № 92 від
11.05.2018 p.), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» (протокол № 402 від 13.12.2018 p.), НПАОП 0.001.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 337 від 29.10.2018 p.),
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(протокол № 142 віл 23.06.2017 р.)
Головний маркшейдер ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ»
Накрапас В.В. пройшов навчання у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ та перевірку знань в
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з: законодавчих актів з
охорони праці. Гірничий закон України. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у
вугільних шахтах», НПАОП 10.0-5.39-13 «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та
прийнятих до них нормативно-правових актів з охорони праці. «Інструкція із застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом», НПАОП 10.0-5.07-04
Інструкція з комплексного знепилювання повітря, НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з
контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій
шахт за метаном» (протокол 31/43-19 від 28.11.19 р.)
Наказом
№
8299
від
27.12.2018
р.
головного
енергетика
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Лисяка К.К. призначено особою
відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 6868 від 26.10.2018 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Ліпінського В.О. відповідальною за справний стан та безпечну
експлуатацію посудин, що працюють під тиском (а саме: балонів зі стисненим газом). їх
зберігання та переміщення.
Наказом № 3156 від 29.05.2019 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Ліпінського В.О. призначено особою відповідальною за ведення
зварювальних робіт.
Розпорядженням № 11-к від 02.07.2012 р. головного маркшейдера шахтоуправління
Накрапаса В.В. призначено особою відповідальною за маркшейдерські роботи.
Головний енергетик Хорошилов В.В. ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКЕ»
пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в Головному
управління Держпраці у Дніпропетровській області з: законодавчих актів з охорони праці.
Гірничий закон України. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах»,
НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом», НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного
знепилювання повітря», НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового
повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» (протокол №
365 від 20.11.2018 p.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів».
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації
електрозахистних засобів» (протокол № 80 від 26.03.2019 p.). НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
(протокол № 135 від 21.05.18 p.).
Головний механік Коба М.О. ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКЕ» пройшов
у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в Головному управління
Держпраці у Дніпропетровській області з: законодавчих актів з охорони праці. Гірничий
закон України, НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП
10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом», НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного
знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового
повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» (протокол №
31/43-19 від 28.11.2019 p.). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 135 від 21.05.18 p.).

Головний маркшейдер Дмітріев І.Г. ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКЕ»
пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в Головному
управління Держпраці у Дніпропетровській області з: законодавчих актів з охорони праці.
Гірничий закон України, НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах»,
НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом», НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного
знепилювання повітря», НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового
повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» (протокол
№31/39-18 від 22.11.2018 р.).
Наказом
№
8047
від
28.11.2019
р.
головного
енергетика
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКЕ» Хорошилова В.В. призначено особою
відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 8028 від 28.11.2019 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ДНІПРОВСЬКЕ» Кобу М.О. призначено особою відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском (а саме: балонів зі стисненим
газом). їх зберігання та переміщення.
Наказом № 8027 від 28.11.2019 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ДНІПРОВСЬКЕ» Кобу М.О. призначено особою відповідальною
за ведення
зварювальних робіт.
Розпорядженням № 1268-к від 07.10.2015 р. головного маркшейдера ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ДНІПРОВСЬКЕ»
Дмітріева
І.Г.
призначено
особою
відповідальною за маркшейдерські роботи
Головний механік ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» Шпілька А.В
пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в Головному
управління Держпраці у Дніпропетровській області навчання та перевірку знань з:
законодавчих
актів з охорони праці. Гірничий закон України. НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у
вугільних шахтах, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпеки експлуатації електроустановок
споживачів», Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому
нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах,
небезпечних за газом або пилом НПАОП 10.0-5.39-13, НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з
комплексного знепилювання повітря, НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та
локалізації вибухів вугільного пилу, (протокол № 31/12-19 від 28.03.2019 р.).
Головний енергетик ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» Кертиця В.В.
пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань в Головному
управління Держпраці у Дніпропетровській області навчання та перевірку знань з:
законодавчих актів з охорони праці. Гірничий закон України. НПАОП 10.0-1.01-10
«Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпеки
експлуатації
електроустановок
споживачів».
«Інструкція
із
застосування
електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування
загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13,
НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря. НПАОП 10.05.09-04 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу», (протокол №
31/39-18 від 22.11.2018 р.).
Головний маркшейдер ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» Щербина С.В.
пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань у Головному
управління Держпраці у Дніпропетровській області навчання та перевірку знань з:
законодавчих актів з охорони праці. Гірничий закон України, НПАОП 10.0-1.01-10
«Правила безпеки у вугільних шахтах», «Інструкція із застосування електроустаткування
в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в
шахтах, небезпечних за газом або пилом» НПАОП 10.0-5.39-13, НПАОП 10.0-5.01-04
«Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з
комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.09-04 «Інструкція із запобігання та
локалізації вибухів вугільного пилу», (протокол № 31/5-18 від 26.04.2018 р.).

Наказом № 5032 від 18.12.2018 р. в.о. головного енергетика ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ТЕРНІВСЬКЕ»
Кертиця
В.В.
призначено
особою
відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 5338 від 31.12.2018 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ТЕРНІВСЬКЕ» Шпільку О.В. призначено особою відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском (а саме: балонів зі стисненим
газом). їх зберігання та переміщення.
Наказом № 5338 від 31.12.2018 р. головного механіка ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ТЕРНІВСЬКЕ» Шпільку О.В. призначено особою відповідальною за ведення
зварювальних робіт.
Наказом
№
60
від
02.04.2018
р.
головного
маркшейдера
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ТЕРНІВСЬКЕ»
Щербину
С.В.
призначено
особою
відповідальною за маркшейдерські роботи.__________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та пром ислової безпеки

На ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» діє система управління охороною праці.
За наказом генерального директора ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» № 25 від
28.01.2019 р. діє служба охорони праці. Наказом № 70-к від 02.04.2019 р. заступником
генерального директора з охорони праці ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
призначено Шабанова В.П._______________________________________________________
наявністю служ би охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію:
«Керівництво по системі управління охороною праці» (затверджене Генеральним
директором 01.05.2013 p.);
Посадові інструкції:
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 25 від 28.01.2019 p.):
На підприємстві ПрАТ«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» наказом №5567 від 27.12.2019
р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: Інструкція з ОП гірника
підземного на маркшейдерських роботах. Інструкція з ОП газоелектрозварника.
Інструкція з ОП електрослюсаря підземного (при виконанні робіт в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В). Інструкція з ОП електрослюсаря чергового
(зберіганні балонів із стисненим (киснем технічним) газом).
Посадові особи мають затверджені посадові інструкції.
Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту у спеціалізованих
навчальних закладах, навчальних курсах та мають відповідні посвідчення.
Працівник Сачко М.С здобув професію газлелектрозварник у Західно-Донбаському
ліцею.(Диплом HP 46320534. 2014 p.).
Працівник Щетінін А.О. здобув професію електрослюсар підземний у Українському
політехнічному технікумі. (Диплом HP 31179400. 2007 р.)
Працівник Смалій О.М. здобув професію електрослюсар підземний у ПТУ № 55
(Диплом АН 28291576, 2006 p.).
Працівник Рябова В.В здобула професію газоелектрозварник у Дніпропетровському
зварювальному технікумі (Диплом АН 28291576, 2006 p.).
Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці у встановленому
порядку у постійно діючій комісії шахтоуправління (протокол № 9 від 30.05.19 р.)
Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку у
постійно діючій комісії у складі:
голова комісії - директор ВСП ПрАТ«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:
члени комісії: головний інженер ШУ ВСП ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:
головний інженер шахти; заступник директора з виробництва шахти; головний механіка
шахти; головний технолог шахти; головний енергетик шахти; начальники дільниць;
начальник зміни.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці.__________________________________ _________________________

Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично.
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охор он и праці

В наявності необхідна експлатаційна документація на обладнання, в тому числі та,
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з
експлуатації на зварювальні апарати типу ШАЄ-500, КАЕС 401, комплект обладнання для
проведення макшейдерських робіт, каски, комбінезони, боти шкіряні, рукавиці
комбіновані, окуляри світлозахисні, боти діелектричні, рукавички діелектричні, показники
напруги, комплекти інструментів з ізольованими ручками. Засоби індивідуального
захисту: спеціальний одяг, спеціальне взуття, каски, комбінезони, боти шкіряні, рукавиці
комбіновані, окуляри світлозахисні, боти діелектричні, рукавички діелектричні
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.
Проведено щорічне обов’язкове налагожування електрообладнання напругою понад
1000 В, яке проводило ТОВ «Павлоградське налагоджувальне підприємсво» (Державне
підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації Свідоцтво № ПЧ 06-2/481-2019 від 17.10.2019
р.) та видало звіти про ревізію, налагоджування, випробування підземних розподільчих
пристроїв, пересувних підземних трансформаторних підстанцій від 30.10.2019 р.
Підпрємство має: Дозвіл № 0188.19.12 від 30.01.19 р., виданий Головним управлінням
Держпраці
у
Дніпропетровській
області
ВСП
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ»
виконувати:
роботи
у вибухопожежонебезпечних зонах:
газополум'яні роботи.
Підприємство має договір №5383-ПУ-УМТС-Т від 28.12.2017р. з УМТС на
постачання балонів стисненого (кисень технічний) газу. Для зберігання балонів на
підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та
прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів.
Балони з технічним газом зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах,
які захищають їх від падіння._______________________________________________________
експлуатацій ної докум ентації, засобів ін дивідуального захисту

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»,
затверджений постановою кабінету міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107.
3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
5. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
6. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
8. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах».
9. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах.
10. НПАОП 10.00-5.35-05 «Інструкція з навчання працівників шахт».
11. НПАОП 10.0-5.18-04 «Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт».
12. НПАОН 00.0-1.01-85 «Сдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих
корисних копалин».
13. НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря,
визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном».
14. НПАОП 10.0-5.09-04 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного
пилу».
15. НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій».
16.
НПАОП
10.0-7.09-82
«Тимчасові
вимоги
безпеки
до
основного
гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт».

17. НПАОП 10.0-5.20-04 «Інструкція з експлуатації засобів
індивідуального захисту шахтарів». .
Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений:
інформаційними стендами, технічними засобами, макетами, засобами
індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці,
графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці,
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки, передбачених у
колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки)
та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який
включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну
та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші
інформаційні матеріали. Журнали, положення, інструкції з охорони
праці,
програми
інструктажів
та
ін.
відповідають
вимогам
законодавства з питань охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення
“Г»тгі-.л
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_______ Воронін С.А.
(ініціали та прізвище)
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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.”.

