
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909. Україна. Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1,
ЄДРПОУ 05393079._________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______ в.о. генерального директора Гайдаєнко Олександр Сергійович, тел. (0569) 56-52-03

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
факс (0569) 56-52-29. E-mail: Sekretar@ bkoks.dp.ua_______________________________________

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;
51909. Україна. Дніпропетровська область, м. Кам'янське. вул. Вячеслава Чорновола. буд. 1 

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
укладено договір зі страховою компанією «АСКА» про обов’язкове страхування цивільної_________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яка може бути нанесена пожарами та аваріями на

об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожаровибухонебезпечні об’єкти та об’єкти_____________
господарювання, діяльність яких може призвести до аварій екологічного та/або санітарно- епідеміоло
гічного характеру Договір №  3500486/12-37/19 від 01.01.2020р.. діє до 31.12.2020р.__________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12.05.2020 р.______________
(дата проведення аудиту)

Я. Гайдаєнко Олександр Сергійович_____________________________________________________
(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): Підстанція ЗРУ 6кВ ЦРП-0, інв. № 1506, 1951 р.в., СРСР, експертне 
заключення № 35752275-Ю К-0001Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та 
експертиз» (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 6.17.30 від 07.09.2019 р.). протоколи 
№ 1 від 10.01.19 р.. № 2 від 25.01.19 р. складені електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС» 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Підстанція ЗРУ 6кВ 
ЦРП-1 інв. № 1507. 1952 р.в.. СРСР. експертне заключення № 35752275-Ю К-0002Е.19. здійснено ТОВ
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«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
6.17.30 від 07.09.2019 р.), протоколи б/н від 02.07.2019 р., від 02.04.2019 р.. 09.07.2019 р.. 10.09.2019 р.,
03.09.2019 р.. 06.08.2019 р.. №  4 від 06.05.2019 р.. № 8 від 16.10.2019 р.. №  9 від 13.05.2019 р.. № 10 
від 28.05.2019 р. складені електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС», (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Підстанція ЗРУ 6кВ ЦРП-2. інв. № 1508. 
1956 р.в., СРСР, експертне заключения № 35752275-Ю К-0003Е.19. здійснено ТОВ «Центр 
технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 
від 07.09.2019 рЛ, протоколи №  б/н від 26.06.2019 р., від 10.06.2019 р., від 11.06.2019 р„ від 17.06.2019 
р., від 07.06.2019 р„ від 19.11.2019 р., №5 від 14.11.2019 р.. від 09.05.2019 р. складені 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною 
службою з питань праці 09.08.2019 р.).

та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
Трансформатор № 2 ГПП. інв. № 102328. 1992 р.в.. Україна, експертне заключения № 35752275-Ю К- 
0004Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки №  7.17.30 від 07.09.2019 р.). Трасформатор №  1 ГПП. інв. № 102327. 1992 р.в.. 
Україна, експертне заключения №  35752275-Ю К-0005Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ, ТСН № 1 ГПП. інв. № 102330. 1992 р.в., Україна, експертне заключения № 35752275-Ю К-0006Е.19, 
здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної 
небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол №  18 від 19.08.2019 р. складений електротехнічною 
лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці
09.08.2019 р.). ТСН № 2 ГПП. інв. № 102331. 1992 р.в.. Україна, експертне заключения №35752275-Ю К- 
0007Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол №  17 від 20.08.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл №  158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор 1. ЦРП-2. інв. №  1508. 1956 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-0008Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол №  5 від
14.11.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор 2. ЦРП-2. інв. № 1508. 1956 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-0009Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. протокол № б/н від 19.11.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор 3. ЦРП- 
2. інв. № 1508, 1956 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00010Е.19. здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол № б/н від 09.05.2019 р. складений електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «ЮЖКОКС». (дозвіл №  158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.), 
ГРУ ТЕЦ. інв. № 1472. 1955-1958 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00011Е.19, 
здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної 
небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протоколи № б/н від 06.05.2019 р„ № 6 від 06.11.2019 р., від
18.04.2019 р.. №4 від 16.04.2019 р.. від 13.05.2019 р.. від 14.05.2019 р.. №6 від 09.04.2019 р.. № 7 від
17.04.2019 р. складені електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано 
Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор 1. ЦРП-1, інв. № 1507, 1952 р.в., 
СРСР, експертне заключения № 35752275-Ю К-00012Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. протокол № 4 від 06.05:2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС», 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор 2. ЦРП-
1. інв. № 1507. 1952 р.в., СРСР, експертне заключения № 35752275-Ю К-00013Е.19. здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, протокол № 8 від 16.10.2019 р. складений електротехнічною лабораторією



ПрАТ «ЮЖКОКС», (дозвіл №  158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). 
Трансформатор 3. ЦРГТ-1, інв. № 1507. 1952 р.в.. СРСР, експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00014Е.19. здійснено TOB «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 02.04.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 р.). Реактор струмообмежувальний №1 . інв. № 1506. 1951 р.в.. СРСР. 
експертне заключения № 35752275-Ю К-00015Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та 
експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). Реактор 
струмообмежувальний №1 . інв. № 1506. 1951 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-КЖ - 
00016Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Трансформатор 2. ТЕЦ. інв. № 111119. 1989 р.в., СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00017Е. 19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.), протокол № б/н від 14.05.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 4. ТЕЦ. інв. № 1392. 1989 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00018Е. 19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від
13.05.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 5. ТЕЦ. інв. № 111122. 1989 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00019Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
р.). протокол № б/н від 06.05.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 3. ТЕЦ. 
інв. № 111120. 1989 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00020Е.19, здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 18.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). 
ЗРУ 6кВ п/ст 31. інв. № 40480. 1961 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00021Е.19. 
здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної 
небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протоколи № б/н від 20.06.2019 р.. від 16.05.2019 р.. № 15 від
06.08.2019 р.. № 16 від 20.08.2019 р.. складені електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор М9Т 
ТЕЦ. інв. № 111121. 1990 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00022Е.19. здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 р.), протокол № 4 від 16.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). 
Трансформатор 1. ТЕЦ. інв. № 111118. 1989 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00023Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № 6 від 07.11.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 1. п/ст 31 інв. № 40474. 1961 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-КЖ -00024Е. 19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від
16.05.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 2. п/ст 31 інв. № 40475. 1961 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00025Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
р.). протокол № б/н від 20.06.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). ЗРУ 6кВ п/ст 32. інв. № 
40479. 1961 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-КЖ -00026Е. 19. здійснено ТОВ «Центр 
технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30



від 07.09.2019 рЛ. протоколи № 17 від 10.09.2019 р... від 17.09.2019 р., № 18 від 17.09.2019 р. складені 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою
з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 1. п/ст 32. інв. № 40478, 1956 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00027Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від
15.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ГІрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор 2. п/ст 32. інв. № 40477. 1969 
р.в., СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00028Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
р.). протокол № б/н від 22.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор 3. п/ст 
32. інв. № 40476. 1952 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00030Е.19, здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 08.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «ЮЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, 
ГПП ЗРУ 154 кВ. інв. № 102334. 1992 р.в., Україна, експертне заключения № 35752275-Ю К-00031Е.19. 
здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної 
небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. ГПП ЗРУ 6 кВ. інв. № 102329. 1992 р.в.. Україна, експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00032Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протоколи № 3 від
11.02.2019 р.. № 4 від 26.02.2019 р.. № 5 від 05.03.2019 р. складені електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «ЮЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. 
Реактори струмообмежувальні . інв. № 102329. 1992 р.в.. Україна, експертне заключения №35752275- 
КЖ -00033Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання 
робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). Трансформатор ТП-2. інв. № 1503. 1948 р.в., 
СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00034Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. протокол № б/н від 10.09.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор ТП-2а. 
інв. № 1502, 1956 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00035Е. 19, здійснено ТОВ «Центр 
технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 
від 07.09.2019 рЛ. Трансформатор ТП-26. інв. № 101647. 1983 р.в.. СРСР, експертне заключения 
№ 35752275-Ю К-00036Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на 
виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол № б/н від 03.09.2019 р. 
складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною 
службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор ТП-2в, інв. № 101648. 2005 р.в.. Україна, 
експертне заключения № 35752275-Ю К-00037Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та 
експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, 
Трансформатор № 1 ТП-3, інв. № 1509/1. 1957 р.в., СРСР. експертне заключения №35752275-Ю К- 
00038Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, протокол № б/н від 06.08.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор №2 ТП-3. інв. № 1509/2. 1957 р.в.. СРСР, експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00039Е. 19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, протокол № б/н від
13.08.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор №1 ТП-4, інв. № 75. 1957 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00040Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. протокол № 1 від 09.07.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «ЮЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор №2 ТП- 
4. інв. № 75. 1957 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00041Е.19. здійснено ТОВ «Центр 
технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30



від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 02.07.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ 
«Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). 
Трансформатор №3 ТП-4, інв. № 75. 1930 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00042Е.19. 
здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної 
небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). Трансформатор ТП-5, інв. № 127. 1951 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00043Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від
24.04.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор ТП-6. інв. № 129. 1960 р.в.. 
СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00044Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. Трансформатор №1 ТП-7. інв. № 62. 1986 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00045Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол № б/н від 27.06.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 рЛ, Трансформатор №2 ТП-7. інв. № 62. 1986 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00046Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол № 6/н від
07.06.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор №1 ТП-8. інв. № 16155. 1987 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00047Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
рЛ. протокол № б/н від 11.06.2019 р. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». 
(дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ. Трансформатор №2 ТІ I- 
8. інв. № 16155. 1987 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00048Е.19. здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. протокол № б/н від 26.06.2019 р. складений електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 рЛ, 
Трансформатор №3 ТП-8. інв. № 16155, 1987 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00049Е. 19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 10.06.2019 р. складений 
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою 
з питань праці 09.08.2019 р.). Трансформатор ТЛ-10. інв. № 1514. 1951 р.в.. СРСР. експертне 
заключения Ж 35752275-Ю К-00050Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, Трансформатор №1 1 П-
13. інв. № 1516. 1951 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00051Е. 19. здійснено ТОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. Трансформатор №2 ТП-13, інв. № 1516. 1951 р.в.. СРСР. експертне 
заключения № 35752275-Ю К-00052Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. Трансформатор №1 ТП-
14. інв. № 126. 1951 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00053Е.19. здійснено 'ГОВ 
«Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл па виконнання робіт підвищеної небезпеки №
7.17.30 від 07.09.2019 рЛ, Трансформатор №2 ТП-14. інв. № 126. 1951 р.в.. СРСР. експертне заключения 
№ 35752275-Ю К-00054Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на 
виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 рЛ. ЗРУ п/ст-19, інв. № 102200. 1989 
р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К-00029Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної 
діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 
р.), протоколи № 13 від 08.07.2019 р.. № 14 від 16.07.2019 р. складені електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.). 
Трансформатор №1 п/ст-19. інв. № 102198. 1989 р.в.. СРСР. експертне заключения № 35752275-Ю К- 
00055Е.19. здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» (дозвіл на виконнання робіт 
підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.). протокол № б/н від 26.09.2019 р.. складений
електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 видано Державною службою



з питань праці 09.08.2019 р.), Трансформатор №2 п/ст-19, інв. № 102199. 1989 р.в.. СРСР, експертне 
заключення № 35752275-Ю К-00056Е.19, здійснено ТОВ «Центр технологічної діагностики та експертиз» 
(дозвіл на виконнання робіт підвищеної небезпеки № 7.17.30 від 07.09.2019 р.), протокол № б/н від
22.09.2019 р.. складений електротехнічною лабораторією ПрАТ «Ю ЖКОКС». (дозвіл № 158.19.30 
видано Державною службою з питань праці 09.08.2019 р.)

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочіх місць 1286. з них у тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
980______________________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Кількість структурних підрозділів 45. з них 10 цехів: кількість будівель і споруд 255 за адресою
Україна. Дніпропетровська область, м. Кам'янське. вул. Вячеслава Чорновола. буд. 1______________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості в.о. Генерального директора-Гайдаєнко Олександр Сергійович, директор з 
інжинірингу -  Струсевич Іван Володимирович, директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології Переверзєва Наталія Олександрівна, відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці» пройшли навчання та 
перевірку знань з охорони праці в Державному підприємстві «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці» НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатацій електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-1.83-18 
"Правила охорони прані під час експлуатації навантажувачів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП «0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажепідіймальних кранів, підіймальних пристороїв і 
відповідного обладнання». (Загальний курс з охорони праці. НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони 
праці в металургійній промисловості, НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних 
підприємств і виробництв». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металлургії». протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці № 103-19 від 07 .11.2019р., № 108-19 від 26 .11.2019р. створеної на підставі наказу 
Держраці від 15.05.2017 № 65 протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
№ 54-18 від 30.1108.2018р.. створеної на підставі наказу Держраці від 15.05.2017 № 
65. ________________________________________________________________________________________

Наказом №41 від 27.01.2020 призначено відповідальних осіб за справний стан та безпечну 
експлуатацію електроустановок споживача. В.о. головного енргетика- Навроцкого Дмитра 
Олександровича (5 група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000В) призначено відповідальнім за електрогосподарство. Наказом №341 від 15.05.2019 
призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електроустановок споживачів 
начальника дільниці мереж і підстанцій Лисяка О.Г. (5 група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В) пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатациї електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці № 125-19 від 12.12.2019р створеної на підставі наказу Держраці від 06.09.2019 № 186.

На підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми навчання робітників з 
подальшою перевіркою знань комісією з перевірки знань з питань охорони праці.
Наказом №887 від 14.12.2017р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

Головні спеціалісти, інші посадові особи та спеціалісти відповідальні за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: в.о. головного механіка Коврига 
Дмитро Ігорович . в.о. головного енергетика Навроцький Дмитро Олександрович, начальник



теплоелектроцентралі Ремко Віталій Вікторович, пройшли навчання та перевірку знань з охорони 
праці в Державному підприємстві «Придніпровський експертно-технічпий центр Держпраці» 
(Загальний курс з охорони праці, НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості. НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 
27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв», 
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металлургії». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП «0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час проведення вантажно- 
розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажепідіймальних кранів, підіймальних пристороїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при 
віробництві та споживанні продуктів розділення повітря». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо 
застосування нарядів-догіусків на виконання робіт підвищенної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудній, гірпично-збагачувальних комбінатах», протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці № 103-19 від 07 .11.2019р.. № 108-19 від 26 .11.2019р. створеної
на підставі наказу Держраці від 06.09.2019 № 186___________________________________________________

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

Наказом №714 від 22.10.2018 на підприємстві створена та функціонує Дирекція з охорони 
праці, промислової безпеки та екології, яка здійснює на підприємстві організацію і контроль 
виконання вимог законодавства України про промислову безпеку, охорону праці та навколишнє 
природне середовище. Наказом №55 від 03.05.2019 дирекцію очолює ГІереверзєва Наталія 
Олександрівна, яка підпорядковується генеральному директору. До складу дирекциї входять відділ 
охорони праці, відділ промислової безпеки і відділ екології. На підприємстві переглянуто та введено в 
дію Положення про відділ охорони праці дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології 
затверждено 13.11.2018р.. Положення про відділ промислової безпеки дирекції з охорони праці. 
промислової безпеки та екології затверджено 13.11.2018р що відповідає НПАОП 0.00-4.21-04 « Типове 
положення про службу охорони праці», діє Положення про систему управління охороною праці, 
затверджене наказом в.о. генерального директора від 28.10.2019 № 747. Наказом №320 від 08.05.2020 
у ПРАТ «Ю ЖКОКС» затвержено склади заводської та внутрішньоцехових комісій з перевірки знань з 
питань охорони праці електробезпеки. Всі члени комісій з перевірки знань з охорони праці, пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та інших норматнво-правових документів з
охорони праці.______________________________________ ________________________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації в с т у п н о г о  інструктажу з питань 
охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал видачі інструкцій з охорони праці: журнали протоколів 
перевірки знань з електробезпеки; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал реєстрації 
видачі нарядів-догіусків на виконання робіт підвищенної небезпеки.

Згідно НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» на 
підприємстві розроблені та затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями робітників 
та видами виконуваних робіт: Загальнозаводська інструкція з охорони праці №1 з надання 
долікарської допомоги при нещасних випадках затверджена наказом №784 від 08.09.2015; 
Загальнозаводська інструкція з охорони праці №40 дії персоналу в разі чрезвічайной ситуації 
затверджена наказом № 679 від 20.09.2017; Загальнозаводська інструкція з охорони праці №36 вимоги 
безпеки гіри виконанні робіт на висоті затверджена наказом №439 від 30.06.2017; Інструкція з 
пожежної безпеки №12 проведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах, організація 
робіт та експлуатація електрозварювального устаткування затверджена наказом № 886 від 14.12.2017. 
Інструкція з охорони праці №06-02-2020 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування ділянки мереж і підстанцій теплоелектроцентралі затверджена наказом №243 від
10.04.2020. Інструкція з охорони праці №4 для чергового електромонтера з обслуговування підстанцій



ділянки мереж підстанцій теплоелектроцентралі затверджена наказом №82 від 06.02.2019, Інструкція 
з охорони праці №5 для електромонтера з обслуговування підстанцій ділянки мереж підстанцій 
теплоелектроцентралі затверджена наказом №82 від 06.02.2019, Інструкція з охорони праці №06-06- 
2020 для електромонтера головного щита управління електростанцією ділянки мереж і підстанцій
теплоелектроцентралі затверджена наказом №243 від 10.04.2020. _________

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі 
з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з
правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій і пожеж._________________________________
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з 
охорони праці на підприємстві та в навчальних закладах «Дніпровський навчально-курсовий комбінат
«Моноліт» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбудтаун»._____

Роботи в діючих електроустановках в и к о н у ю т ь  електромонтери з обслуговування підстанцій 
Яцук А.К. атестат № 4582 електромонтажника по освітлювальним и силовим мережам виданий 
професійно - техничним учілиіцем №4 24 липня 1976 р. пройшов щорічну перевірку знань з питань 
законодавчіх і норматвних актів з охорони праці ПБЕЕС. ІТГЕЕС протокол № 7/20 від 24.03.2020, (4 
група з електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В). 
Мериакре H.A. диплом Н Р№ 11942709 електрика виданий химіко -технологічним технікумом 31 
грудня 1999р. р. пройшов щорічну перевірку знань з питань законодавчіх і норматвних актів з 
охорони праці ПБЕЕС, ПТЕЕС протокол №8/20 від 25.03.2020, (5 група з електробезпеки, допущена 
до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В), Ступак Н.В. диплом ЕТ № 923064 техника- 
електрика виданий Дніпродзержинським енергетичним технікумом 26 лютого 1983р р. пройшов 
щорічну перевірку знань з питань законодавчіх і норматвних актів з охорони праці ПБЕЕС, ПТЕЕС 
протокол №8/20 від 25.03.2020, (4 група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000В). Білий В.А. диплом КВ №779003 інженера - електрика виданий 
Днігіродзержиньским індустріальним інститутом 29 червня 1984р р. пройшов щорічну перевірку 
знань з питань законодавчіх і норматвних актів з охорони праці ПБЕЕС. ПТЕЕС протокол протокол 
№7/20 від 24.03.2020. (4 група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000В). Савченко Е.М. диплом HP №21055598 техника -  електрика виданий 
Дніпродзержинським енергетичним технікумом 28 червня 2002р р. пройшов щорічну перевірку знань 
з питань законодавчіх і норматвних актів з охорони праці ГІБЕЕС. ПТЕЕС протокол №8/20 від
25.03.2020. (4 група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000В). Гусарук В.А диплом МТ № 806724 тенхника -  електрика виданий Дніпродзержинським 
метелургійним технікумом 1 квітня 1994р р. пройшов щорічну перевірку знань з питань законодавчіх 
і норматвних актів з охорони праці ПБЕЕС. ПТЕЕС протокол № 7/20 від 24.03.2020. (4 група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В).Кравченко 
A.B. диплом HP № 14360584 техника -  електрика виданий Дніпродзержинським металургійним 
коледжем 20 квітня 2001 р (4 група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000В). Соболь С.Д. диплом Д-1 № 348822 інженера -  електрика виданий 
Дніпродзержиньским індустріальним інститутом 7 червня 1980р р. пройшов щорічну перевірку знань 
з питань законодавчіх і норматвних актів з охорони праці ПБЕЕС, ПТЕЕС протокол №8/20 від
25.03.2020, (5 група з електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000В) 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
______ На, устаткування підвищеної небезпеки наявна експлуатаційна документація (паспорти.
керівництво з експлуатації акти технічного стану, графіки обслуговування).

експлуатаційної документації,
У відповідності до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій» наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246. працівники 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний огляд в 
медико-санітарній частині УПБ ПАТ «Дніпровський меткомбінат» заключний Акт за результатами
періодичного медичного огляду працівників ПРАТ «Ю ЖКОКС» від 18.11.2019.______________________
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені безоплатно (каски, захисні окуляри, сигнальні 
жилети), на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із



забрудненням або з несприятливими метеорологічними умовами згідно НПЛОП 27.0-3.01-08 «Норм 
безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і спеціальних засобів індивідуального 
захисту працівникам металургійної промисловості" спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту регламентується НПОАП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці».____________________________________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки робітники використовують наступне обладнання . 
прилади, інструмент та засоби захисту: пояси запобіжні лямкові ПЛК-1М з стропом із сталевого троса 
в ПХВ чохлі, пояси запобіжні лямкові РІЮ ТЕКТ Р-05. пояси запобіжні лямкові РІЮ ТЕКТ Р-501М, 
строп канатний подвійний з амортизатором 1АСК22. випробування засобів захисту при виконнані 
робіт на висоті відбуваются на «стенді механічних випробувань пристроїв для ведення робіт на висоті 
СМВ-1 з застосуванням манікена». протоколи випробування №133 від 31.01.2020. № 132 24.01.2020. 
№ 130 від 10.01.2020. рукавиці діелектричні, боти діелектричні, килимки діелектричні, переносні 
заземлення ПЗ. покажчики напруги «Контакт 55ЕМ». набори електроінструменту з ізольованими 
рукоятками НЕГ. показники високої напруги УВН-10. ізольовані штанги, вимірювальні кліщі Ц-90. 
Ц4502. Випробування засобів електричного захисту виконуєтся електротехнічною лабораторією 
ГІРАТ «Ю ЖКОКС» (дозвіл Державної служби України з питань праці № 158.19.30 від 09.07.2019). 
протоколи випробувань № 17-20 від 24.02.2020. Технічне обслуговування та ремонт устаткування 
напругою понад 1000В виконуєтся персоналом підприємства (декларація зареєстрована у Головному
управлінні Держпраці у Дніпропетровській обл. № 126.20.12 від 11.03.2020)_________________________ .

засобів індивідуального захисту, .
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та прервірки знань з 

питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні норматнвно-гтравові акти з охорони праці відповідно до діючого реєстру
НПАОП: Закон України «Про охорону праці» №229-1V від 21.11,2002р.____________________________

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
("застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107_________________________________________

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 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 0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з

охоронипраці. що діють на підприємстві»__________________________ _________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці

працівників»______________________________________________________________________________________ _
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних

робіт»_______________________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту па робочому місці»___________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» _____

______ НПАОП_____ 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та______
пристроями»_________________________________________________________________________________
НПАОП_____ 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»_____________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18.«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»_________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском» ______________ _______________________________________________________________________
НПАОГ1 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»______________

X

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»



НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»
НПАОП 27.1-1.06-08______ «Правила
підприємствах чорної металургії»

охорони праці під час ремонту устаткування на

НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»___________
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»._________________
НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і 

виробництв». Нормативна база регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих
видань, обладнений кабінет 
навчання з питань охороні

.едення вступного інструктажу та навчальна аудиторія для 
и та наглядними посібниками.___________________________
^технічної бази навчально-методичного забезпечення)

________О.С. Гайдаєнко_______
(ініціали та прізвище)

2 0 / ^ р .  кр*

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / &  / Р ________.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метсйо 
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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