
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості ПРО роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
__________________________ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕАЗ»____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_____________________ 49000. Дніпропетровська обл.. м.Дніпро. вул. Шевченка. 2_________________

місцезнаходження,
_________________________________ код СДРПОУ 03340920____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________ Голова правління Вакуленко Іван Свгенович____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________________тел. (056)7461887 e-mail: oblgas@dpgas.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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________________________на території Дніпропетровської області_________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

крім м.Дніпро. м.Кривий Ріг. Дніпровського і Криворізького районів Дніпропетровської області.
_____а також на території: с.Любимівка. с.Перше Травня. с.Степове. с.Чумаки. с.Маївка. с.Зоря.____
с.Балівка. с.Партизанське Дніпровського району, житлового масиву Інгулець Інгулецького району 

в місті Кривий Ріг, в Запорізькій області: на території с.Темирівка Гуляйпільского району, 
в Полтавській області: на території с. Придніпрянське Кобиляцького району.

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
договір добровільного страхування майна № МИМ/106/20 від 30 березня 2020 р.________________

(найменування страхової компанії,
строк дії договору з 25.03.2020 р. по 31.12.2020р.______________________________________________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____03.03.2020р.______________
(дата проведення аудиту)

________________________________ Я. Вакуленко Іван Євгенович______________________________
(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

Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу суб'єктам 
господарювання та до населених пунктів, а саме:______________________________________________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:oblgas@dpgas.com.ua


- газопроводи високого тиску І категорії від 0,6 до 1.2 МПа діаметрами від 15 мм до 1000 мм, 
1957р.в.-2020р.в.. Україна:_______ ____________________________________________________________

- газопроводи високого тиску II категорії від 0.3 до 0.6 МПа діаметрами від 15мм до 1000 мм: 
1957р.в.-2020р.в.. Україна:____________________________________________________________________

- газопроводи середнього тиску від 0.005 до 0.3 МПа від 15 мм до 1000 мм 1957р.в.-2020р.в. 
Україна:___________________ _________________________________________________________________

- газопроводи низького тиску до 0.005 МПа від 15 мм до 1000 мм 1957р.в.-2020р.в. Україна:
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

- устатковання пунктів редукування газу (в складі: ГРП-913од.: ШГРП -  2197шт.: ГРУ -  19шт.:)
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

- засоби електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії ГУКЗ -1829 од.: УДЗ -ббод.) 
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), а саме:

Трансформатор масляний ТМ 1. 400 кВ-А. 1982 р.в., Україна, смт. Слобожанске. вул. Виробнича. 23. 
Дніпропетровська обл.

Трансформатор масляний ТМ 2. 160 кВ-А. 1982 р.в.. Польща, смт. Слобожанске. вул. Виробнича. 23. 
Дніпропетровська обл.

Силовий трансформатор 10/0.22 10 кВ-А. 1992 р.в.. Україна. Вишневе. Покровський р-н. 
Дніпропетровська обл.:

Трансформатор ТП 75 40 кВ-А. 2004 р.в.. Україна, смт Покровське. вул. Пушкіна.49а. 
Дніпропетровська обл.:

Підстанція трансформаторна КТП 127 № 107304. 25 кВ-А. 2006 р.в.. Україна, смт Межева. вул. 
Заводська. 136. Дніпропетровська обл.:

Трансформаторна підстанція 25 кВ-А. 1998 р.в.. Україна, м. Синельникове. вул.Міра. 64. 
Дніпропетровська обл.:

КТП -660 10/0.4 підстанція 40 кВ-А. 1974 р.в.. Україна. м.Перещепино ПСБ. вул Кайдацька 67. 
Дніпропетровська обл.:

ЗТП -554 ТМ -250/10 250 кВ-А. 1988 р.в.. Україна, пгт. Магдалиновка. вул. Центральная (ГНП), 
Дніпропетровська обл.:

ЗТП-267 ТМ 250/10 250 кВ-А. 1996 р.в.. Україна. пгт.Царичанка. вул. Центральная 756 
Дніпропетровська обл.:

КТП-255 Трансформатор масляний ТМ 160-10/0.4. 160 кВ-А. 1996 р.в.. Україна, пгт СоФіївка. вул. 
Садова 122а. Дніпропетровська обл.:

КТП А905 Трансформатор масляний ТМ 63-6/0.4-У-1. 63 кВ-А. 2000 р.в.. Україна. Нікопольський р-н 
с.Кам'янське вул. Польова 16. Дніпропетровська обл.

КТП А313 Трансформатор масляний ТМ 40/6/0.4-У-1. 40 кВ-А. 2010 р.в.. Україна, м. Покров вул. 
Уральська.16. Дніпропетровська обл.

КТП 241 ТМ-100. 100 кВ-А. 2001 р.в.. Україна, м. Кам'янське. пер.Цегляний. 3. Дніпропетровська обл..

КТП-219 ТМ-100. 100 кВ-А. 2002 р.в.. Україна, м. Кам'янське. вул. Широка, (нижня база) 
Дніпропетровська обл..

ТП-860Г ТМ-100. 100 кВ-А. 2001 р.в.. Україна. Петриківський р-он. Іванівська с/р. вул.Лісова. 1. 
Б/в «Огонек». Дніпропетровська обл..

КТП-892 ТМ 400. 400 кВ-А. 2004 р.в.. Україна, м. Кам'янське. вул. Індустриальна.
Дніпропетровська обл..



уГП-340 ТМ-400. 400 кВ-А. 2003 р.в., Україна, м. Кам'янське. вул. Колеусовська, 
Дніпропетровська обл.

Кількість робочих місць -  1414. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
1064______________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

У власності АТ «Дніпропетровськгаз» знаходяться: виробничі, адміністративні будівлі, майстерні -  
75од.; складські приміщення -  78 од.; гаражі бокси, чи стоянки для зберігання транспортних засобів -  
76 од.; інші будівлі і споруди -  26 од., що знаходяться на адміністративних територіях діяльності 
Нікопольського відділення, Кам'янського відділення. Новомосковського відділення. Павлоградського
відділення.____________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Голова правління АТ «Дніпропетровськгаз» Вакуленко Іван Євгенович пройшов навчання вимог_____
Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на
підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (протокол № 40-17 від 07.07.2017р._______________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №01.9Но-372-0519
від 17 травня 2019рЛ_________________________________________________________________________
Голова комісії -  Голова Правління ÄT «Дніпропетровськгаз» Вакуленко Іван Євгенович., пройшов 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання», ДБН 
В.2.5-41:2009 «Газопроводи із поліетиленових труб». «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників 
під час роботи з екранними пристроями» у ДП «ПЕТП Держпраці» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 протокол № 40-17 від
07.07.2017р.________________________________________________________________________________
Члени комісії:
Директор технічний Бачурін Сергій Вікторович пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони 
праці. «Правил безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи із поліетиленових 
труб». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Вимоги щодо безпеки 
та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у ДП «ПЕТП Держпраці» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 протокол № 
40-17 від 07.07.2017р.. навчання ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу ГУ Держпраці від 16.01.2019р. № 298 протокол № 292-19 від 
06.08.2019р.
Начальник служби охорони праці та цивільного захисту Іванко Раїса Василівна пройшла навчання 
вимог Загального курсу з охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-41:2009 
«Газопроводи із поліетиленових труб», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у 
ТОВ «Професіонали» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 
21.03.2018р. № 68 (протоколи № 25 від 29.05.2019р.. № 26 від 29.05.2019р. № 27 від 29.05.2019р., № 28 
від 29.05.2019р.4).
Головний інженер управління експлуатації Макаренко Олександр Анатолійович пройшов навчання 
вимог Загального курсу з охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-41:2009



лГазопроводи із поліетиленових труб». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у ДП 
«ПЕТП Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 
15.05.2017р. № 65 протокол № 40-17 від 07.07.2017р.
Головний механік Кравецький Олег Васильович пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони 
праці. «Правил безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи із поліетиленових 
труб». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті». «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Вимоги щодо безпеки 
та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у ДП «ПЕТЦ Держпраці» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 протокол № 
40-17 від 07.07.2017р.
Головний енергетик Мельник Олександр Анатолійович пройшов навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи із 
поліетиленових труб». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у ДП 
«ПЕТЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 
15.05.2017р. № 65 протокол № 40-17 від 07.07.2017р.
Голова первинної профспілкової організації Позняков Юрій Леонідович якій пройшов навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу ГУ Держпраці від 27.06.2017р. № 102 (протокол № 149 від 03.08.2017р.).
В організаційній структурі АТ «Дніпропетровськгаз» створено і функціонує Управління експлуатації.
Очолює Управління експлуатації -  головний інженер Макаренко O.A.________________
Наказом по Товариству від 29.04.2020 № 02.1Но-218-0420 відповідальною особою за безпечну_______
експлуатацію технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання природного газу
r АТ «Пніпропетровськгаз» призначено головного інженера Макаренка O.A.______________________
Відповідальними особами за безпечну експлуатацію технологічного устатковання та його елементів 
систем газопостачання природного газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів (за 
винятком засобів ЕХЗ газопроводів від корозії) в структурних підрозділах Товариства, призначено:
- Кам'янське діл ділення -  Удалого Олександра Григоровича - головного інженера служби 
експлуатації систем газопостачання управління експлуатації Кам'янського відділення, який пройшов 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. (протокол 
№ 25 від 29.05.2018р .):
- Новомосковське відділення -  Малого Сергія Олександровича - головного інженера служби 
експлуатації систем газопостачання управління експлуатації Новомосковського відділення, який 
пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. 
(протокол № 25 від 29.05.2018р.):
- Нікопольське Rin ділення -  Маркова Максима Анатолійовича - головного інженера служби 
експлуатації систем газопостачання управління експлуатації Нікопольського відділення, який 
пройшов перевірку знань к0місією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. 
(протокол № 25 від 29.05.2018р.):
- Павлогра дське відділення -  Тимкову Вікторію Анатоліївну - головного інженера служби 
експлуатації систем газопостачання управління експлуатації Павлоградського відділення, який 
пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. 
(протокол № 25 від 29.05.2018р.):



- Відпові пальною особою за безпечну експлуатацію устатковання засобів електрохімічного захисту
підземних газопроводів від корозії в АТ «Дніпропетровськгаз» -  Горба Олега Дмитровича - 
начальника служби контролю за виробництвом управління експлуатації, який пройшов перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу АТ «Дніпропетровськгаз» № 01.9Но-372-0519 від 17 
травня 2019р. (протокол № 31 від 26 вересня 2019р.).
Наказом по Товариству від 05.05.2020 № 02.2.3Но-223-0520 призначено відповідальних осіб за 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства:
по управлінню АТ «Дніпропетровськгаз» та Самарівського ВУГГ -  головного енергетика Мельника 
Олександра Анатолійовича, що має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в 
електроустановках до 1000В та вище, який пройшов навчання в УК «СПЕКТР» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 58 від 04.03.2020 (протокол № 065 від 
06.04.2020р.): на випадок його відсутності - провідного інженера-енергетика Грачову Наталію 
Миколаївну., що має V групу з електробезпеки, та допущена до роботи в електроустановках до 1000В 
та вите, (посвідчення №7991 УК «Дніпробуд». протокол №959 від 9.08.2019 року), яка пройшла 
навчання і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу АТ «Дніпропетровськгаз» № 
01.9Но-372-0519 від 17 травня 2019р. (протокол № 54 від 28.09.2018р.');

в структурних підрозділах Товариства:
Камянському відділенню - провідного інженера з електрохімічного захисту Бурлікова Станіслава 
Ігоровича, що має V групу з електробезпеки, який пройшов навчання в УК «СПЕКТР» і перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 179 від 02.07.2019 (протокол № 114 від
31.07.2019.Р.):
Новомосковському відділенню - старшого майстра з електрохімічного захисту Долинського 
Володимира Васильовича, що має V групу з електробезпеки, який пройшов навчання в УК «СПЕКТР» 
і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 186 від 06.09.2019 
(протокол № 205 від 14.11.2019.р.):
Нікопольському відділенню - провідного інженера з електрохімічного захисту Бабіцького Віктора 
Миколайовича, що має V групу з електробезпеки, який пройшов навчання в УК «СПЕКТР» перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 186 від 06.09.2019 (протокол № 205 від
14.11.2019.Р.):
Павлоградському відділенню - провідного інженера з електрохімічного захисту Білу Ларису 
Володимирівну, що має V групу з електробезпеки, яка пройшла навчання в УК «СПЕКТР» і перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 186 від 06.09.2019 (протокол № 205 від
14.11.2019.Р.):
Адміністративному будинку м.Дніпро. вул. Шевченка. 2-начальника АГВ Косормигіна Руслана 
Олексійовича, що має IV групу з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Голови правління АТ «Дніпропетровськгаз» № 01.9Но-372-0519 від 17 травня 
2019р. (протокол № 83 від 28.11.2018р.).
Служби автотранспорту - старшого механіка Федіркіна Петра Анатолійовича, що має IV групу з 
електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Голови 
правління АТ «Дніпропетровськгаз» № 01.9Но-372-0519 від 17 травня 2019р. протокол № 42 від 
17.10.2019р .):
Лабораторії КВПтаА - начальника лабораторії Мірошниченко Георгія Вячеславовича, що має IV групу 
з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Голови 
правління АТ «Дніпропетровськгаз» № 01.9Но-372-0519 від 17 травня 2019р. протокол № 30 від 
26.09.2019рЛ:
Лабораторії екологічного контролю, охорони праці-начальника лабораторії Усатова Дениса 
Олеговича, що має IV групу з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Голови правління АТ «Дніпропетровськгаз» № 01.9Но-372-0519 від 17 травня 2019р.
протокол № 24 від 26.09.2019р.):_________________________________________________________

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

Наказом по Товариству від 17.10.2017р. № 01.9 Но-452-1017 створена і функціонує служба охорони 
праці та цивільного захисту, якуочолює начальник Іванко Р.В.. пройшла навчання вимог Загального 
курсу з охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання». «Газопроводи із поліетиленових



труб». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті». «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Вимоги щодо безпеки 
та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» у ТОВ «Професіонали» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 21.03.2018р. № 68 (протоколи 
№ 25 від 29.05.2019р.. № 26 від 29.05.2019р. № 27 від 29.05.2019р .. № 28 від 29.05.2019р.).

наявністю служби охорони праці,
Працівники Товариства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, 
на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.
Робітники Товариства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» зі змінами і доповненнями, а також на підставі «Положення 
про навчання та перевірку знань з питань охорони праці» затверджене наказом по Товариству від 
22.08.2017 року №01.9Но-419-0817. Робітники Товариства, які задіяні на роботах з експлуатації 
технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання природного газу суб'єктам 
господарювання та до населених пунктів: устатковання напругою понад 1000 В. пройшли перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, що діють у 
товаристві в межах своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці, пожежної 
безпеки, з внесенням запису до відповідних журналів реєстрації інструктажів.
Наказом по товариству від 03.09.2018р. № 01.9Но-569-0918 розроблені та введені в дію інструкції з 
охорони праці:
№ 8 Інструкція з охорони праці при роботі ГРП на байпасі.
№ 30 Інструкція з охорони праці монтера із захисту підземних трубопроводів зайнятого будівництвом, 
ремонтом та налагодженням установок катодної поляризації.
№ 31 Інструкція з охорони праці для монтера із захисту підземних трубопроводів зайнятого 
експлуатацією установок катодної поляризації та заміру потенціалів.
№33 Інструкція з охорони праці при роботі на випробувальному стенді з перевірки та регулюванні 
будинкових регуляторів тиску
№ 49 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з контролю якості ізоляційного покриття 
мереж газопостачання.
№ 66 Інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, 
занятого технічним оглядом та обслуговуванням, регулюванням та поточним ремонтом обладнання 
ГРП. ШГРП. ГРУ.
№ 67 Інструкція з охорони праці по пуску газу в системи газопостачання.
№ 69 Інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, 
зайнятого технічним оглядом трас газопроводів та споруд на них.
№70 Інструкція з охорони праці для слюсаря аварійно-відбудовних робіт.
№ 86 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування.
№ 87 Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт.
№ 89 Інструкція з охорони праці при перевірці на загазованість колодязів, суміжних комунікацій, 
приєднаних до трас газопроводів.
№ 90 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в газових колодязях на діючих газопроводах 
та ГРП.
№ 91 Інструкція з охорони праці при виконанні ізоляційних робіт.
№ 93 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
№ 129 Інструкція з охорони праці при ремонті установок ЕХЗ в умовах майстерні.
№138 Інструкція з охорони праці для електромонтажника-налагоджувальника по захисту підземних 
трубопроводів від корозії зайнятого ремонтом та налагодженням установок ЕХЗ. обслуговуванням 
електроустаткування.
№ 164 Інструкція з охорони праці для монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії, 
зайнятого технічним обстеженням підземних газопроводів (комплексне приладове обстеження та 
обстеження газопроводів в шурфах).



№ 172 Інструкція з охорони пратті при виконанні робіт з технічного обстеження поліетиленових 
газопроводів, у тому числі, комплексним приладовим методом (КПО).
№ 178 Інструкція з охорони праці при організації безпечного проведення робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах.
№ 195 Інструкція з охорони праці при проведенні робіт по зняттю та встановленню комбінованих 
будинкових регуляторів тиску газу.
№ 196 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт по випробуванню електроустановок.
№ 221 Інструкція з охорони праці при виконанні технічного обстеження на надземних і наземних
газопроводах.________________ _________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У АТ «ТТніпропетровськгаз» для забезпечення належної експлуатації є в наявності необхідний 
інструмент, прилади та пристрої, автотранспорт, які знаходяться у справному стані, придатні для 
безпечного застосування.
Експлуатація устатковання забезпечується комплексом заходів, в тому числі технічного огляду, 
технічного обслуговування і ремонту, згідно графіків і планів, затверджених в установленому порядку. 
Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації фахівців, керівників і робочих та 
застосуванням придатного до експлуатації обладнання, устатковання. що має відповідну
експлуатаційну документацію. ■________________________________________________________
______Наказом по Товариству від 12.05.2020р. № 02.1Но-231-0520 створено комісію по прийманню та
перевірці спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, які надходять на 
підприємство, на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог 
чинного законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники АТ «Дніпропетровськгаз» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 
України від 29.11.2018 року №1804 «Щодо введення в дію Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та. 
на підставі наказу по Товариству від 19.03.2019р. № 01.9Но-228-0319 «Щодо введення в дію 
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». Крім того, працівники постійно забезпечуються також 
миючими та знезаражувальними засобами.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності матеріально-технічна база, нормативно-правова база та навчально- 
методичне забезпечення, які відповідають вимогам законодавства:______________________________
- Закон України «Про охорону праці»:
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений Постановою 
КМУ від 26.10.2011 № 1107 зі змінами і доповненнями;
- «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників» затверджений Постановою 
КМУ від 25.11.2009 № 1262:
- «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005 № 15:
- 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» зі змінами;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.0-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;



- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Міністерства соціальної політики 
України від 29.11.2018 року №1804;
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»:
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»:
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» зі змінами.
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу 
Інтернет.
В Товаристві затверджені та введені в дію нормативні акти з охорони праці:
Система управління охороною праці AT «Дніпропетровськгаз» (затверджена наказом від 27.05.2015р. 
№ 108 введена в літо 01.06.2015р. зі змінами) у відповідності до вимог нормативних документів та 
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, якими керуються робітники AT 
«Дніпропетровськгаз». у т.ч:

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 17.10.2017р. №01.9Но-452-1017;
- Система управління охороною праці. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Норми безплатної 
видачі спецодягу (затвердженого наказом від 19.03.2019р. № 01.9Но-228-0319);

- Інструкції з охорони праці- згідно переліку, затверджені та введені в дію Наказом по Товариству 
від 03.09.2018р. № 01.9Но-569-0918:

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом по Товариству від 27.12.2018р. 
№01,9Но-850-1218:

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
(затверджене та введене в дію наказом від 22.08.2017р. № 01.9Но-419-0817);

- Стандарт підприємства «Оперативний контроль стану охорони праці у структурних підрозділах 
ПАТ «Дніпропетровськгаз». затверджений і введений в дію наказом від 27.02.2017р. №01.8Но-84- 
0217.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці під час експлуатації устаткування та його елементів, які декларуються.
В AT «Дніпропетровськгаз» у Кам'янському. Новомосковському. Нікопольському. Павлоградському 
відділеннях є кабінети охорони праці, оснащені комп’ютерами, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, нормативно-правовими актами з охорони праці та пожежної безпеки, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, де проводяться вступний 
інструктаж та консультації працівників з питань трудового законодавства, охорони праці. 
З персоналом постійно проводяться заняття по наданню домедичної допомоги постраждалим особам 
при невідкладних станах\ в-туч. з використанням роботу-тренажеру серцево-легеневої реанімації.

/ >с̂ ?0̂ дормативц<5-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
II .о П

І.С. Вакуленко
(ініціали та прізвище)

20 fea,
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20 *£Ь. № _____.
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