
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
________________________ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
___________________49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Шевченка, 2________________

місцезнаходження,
_______________________________код ЄДРПОУ 03340920____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________ Голова правління Вакуленко Іван Євгенович___________________________

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 України_________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами__
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК»

(найменування страхової компанії,
Генеральний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників_____
наземних транспортних засобів № 01.0302829 від 01.08.2019р. строк дії договору з 01.08.2019р.

по 31.07.2020р._________________________________________________________________________
строк дії 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
Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, підйомники та колиски для підіймання____
працівників, а саме: _______________________________ _

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
Кран стріловий автомобільний, 14 т, на шасі МАЗ -  5337 (КС -  3577-4), реєстраційний № 69601, 
заводський №4935, 1993 року випуску, Росія, держ.номерАЕ5475АІ, наступне ТД і ВПТО 
23.11.2020р.

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

mailto:oblgas@dpgas.com.ua


Автопідйомник телескопічний автомобільний, 17м, на шасі ГАЗ-3307 (АП-17), 300кг, реєстраційний 
№00473, 1993 року випуску, Україна, держ.номер АЕ3957ЕІ, наступне ЧТО, ТД і ВПТО -08.11.2020р.

Таль електрична канатна Т-10212, вантажопідйомність 0,5т, зав. № 8712221, інв. № 17.30233, 1987 
року випуску, Болгарія, наступне ЧТ0-23.05.2020, ТД і ВПТО -23.04.2022р. за адресою: 
Дніпропетровська область, смт Солоне, вул.Незалежності,1-а

Таль електрична канатна Т-10232, вантажопідйомність 0,5т, зав. № 9035176, інв. № 17.00233, 1990 
року випуску, Болгарія, наступне ЧТ0-23.05.2020, ТД і ВПТО -23.04.2022р. за адресою: 
Дніпропетровська область, смт Солоне, вул.Незалежності,1-а

Таль електрична канатна ТЭ050-71120, вантажопідйомність 0,5т, зав. № 4821, інв. № 17.00103, 1990 
року випуску, СРСР, наступне ЧТО-23.05.2020, ТД і ВПТО -23.04.2022р. за адресою: 
Дніпропетровська область, смт Солоне, вул.Незалежності,1-а

Кран стріловий автомобільний, 10т, на шасі ЗИЛ-133 (КС-3575А), реєстраційний №72678, 
заводський № 18565м, 1990 року випуску, СРСР, держ. номер АЕ2124ВВ, наступне ТД і ВПТО - 
02.08.2020р.

Таль електрична ТЭ 0,5т, ВЗ-П, реєстраційний № 01-Н, заводський №26840, 1979 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТО-02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Нікополь, вул. В. Ємця,51

Таль електрична ланцюгова ТЭ 0,25т, М 8092М, реєстраційний № 03-Н, заводський № 6905508, 1969 
року випуску, Болгарія, наступний ЧТО-02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: 
Дніпропетровська область, Нікопольській район, с. Кам'янське, вул. Польова, 16

Таль електрична тип 10212, 0,5т, реєстраційний № 02-Н, заводський №1264746, 1985 року випуску, 
Болгарія, наступний ЧТО-02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: Дніпропетровська 
область, Нікопольській район, с. Кам'янське, вул. Польова, 16

Таль електрична ТЭ-050-71120, 0,5т, реєстраційний № 17, заводський №3852, 1982 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТО-01.10.2020, ТД і ВПТО -16.11.2021р. за адресою: Дніпропетровська область, 
смт Апостолове, вул. Визволення, 99

Електротельфер тип Т-10232, 0,5т, реєстраційний № б/н, заводський №661804, 1978 року випуску, 
Болгарія, наступний ТД і ВПТО -25.07.2020р. за адресою: Дніпропетровська область, смт Софіївка, 
вул. Садова, 122-а

Таль електрична тип ТЭ1, 1,0 т, реєстраційний № б/н, заводський №107223, 1983 року випуску, 
СРСР, наступний ТД і ВПТО -02.08.2020р. за адресою: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. 
Садова, 122-а

Таль ручна пересувна черв'ячна 3,2т, реєстраційний № 400115, заводський №5530, 1980 року 
випуску, СРСР, наступний ТД і ВПТО -02.08.2020р. за адресою: Дніпропетровська область, м. 
Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Рудна,15

Таль ручна пересувна черв'ячна 3,2т, реєстраційний № 50006, заводський №507, 1982 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТО -02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: Дніпропетровська область, 
смт Широке, вул. Соборна, 215

Таль електрична тип 10232, 0,5т, реєстраційний № 05-Р, заводський №9035284, 1990 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТО-02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Покров, вул. Уральська, 1

Таль електрична тип 10232, 0,5т, реєстраційний № 04-Р, заводський №9035073, 1990 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТО-02.10.2020, ТД і ВПТО -02.10.2024р. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Покров, вул. Уральська, 1



Кран автомобільний КС-2561 Н, 6,3т, реєстраційний номер 65994, заводський номер 0123, 
держ.номер АЕ 5023 АІ, заводській №0123, 1988 року випуску, СРСР, наступний ЧТО -04.07.2020, 
ТД і ВПТО -  04.07.2020р.

Кран автомобільний КС-2561 Д, 6,3т, реєстраційний номер 69202, заводський номер 1938, 
держ.номер АЕ 6258 ЕА, заводській №1938, 1992 року випуску, Україна, наступний ЧТО -
04.07.2020,ТД і ВПТО -  04.07.2020р.

Підіймач: 0ПТ-9304М, 2т, реєстраційний № 3, заводський №19, 2000 року випуску, Україна, 
наступний ЧТО -20.07.2020,ТД і ВПТО -  20.07.2021р. за адресою: Дніпропетровська область, смт 
Магдалинівка, вул.Комарова,5

Лебідка з ручним приводом, 1 т, 2004 року, Україна, реєстраційний № б/н, заводський б/н, наступний 
ЧТО -20.07.2020, ТД і ВПТО -  20.07.2021р. за адресою: Дніпропетровська область, смт 
Магдалинівка, вул.Комарова,5

Таль ручна пересувна черв'ячна ТРПЧ 3,2т, реєстраційний № 2, заводський № 737, 1971 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО -20.04.2021,ТД і ВПТО -  06.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул.Стадіонна,30

Таль електрична канатна ТЭ 0,5 ВЗП, 0,5т, реєстраційний № 1, заводський № 21642, 1973 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО -05.05.2020,ТД і ВПТО -  06.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул.Стадіонна,30

Таль електрична канатна ТЭ 050-711, 0,5т, реєстраційний № 4, заводський № 8229, 1989 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО -05.05.2020,ТД і ВПТО -  06.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул.Стадіонна,30

Таль електрична канатна Т 10332, 1т, реєстраційний № 5, заводський № 1235807, 1984 року випуску, 
Болгарія, наступний ЧТО -05.05.2020,ТД і ВПТО -  06.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул. З.Білої, 95

Таль ручна пересувна черв'ячна ТРПЧ, 3т, реєстраційний № 3, заводський № 19692, 1973 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО -05.05.2020,ТД і ВПТО -  06.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м.Новомосковськ, вул.Стадіонна,30

Кран автомобільний КС-2561К, 6,3т, реєстраційний номер 70529, заводський № 2515, держ.номер 
АЕ7352ЕІ, 2001 року випуску, Україна, наступний ЧТ0-26.05.2020,ТД і ВПТО -  26.04.2021р.

Таль електрична канатна ТЭ100-51120-01, 1т, реєстраційний № б/н, заводський № 120325, 1980 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО -16.07.2020,ТД і ВПТО -  16.07.2022р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Фрунзе, 127

Таль електрична В-093М, 0,5т, реєстраційний номер 229, заводський № 8716884, 1987 року випуску, 
СРСР, наступний ЧТ0-26.05.2020, ТД і ВПТО -  26.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Синельникове, вул. Миру, 64

Мостовий однобалковий підвісний кран, 1,0т, реєстраційний № 235, заводський номер 9, 1988 року 
випуску, СРСР, наступний ЧТО - 26.05.2020, ТД і ВПТО -  26.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Синельникове, вул. Миру, 64

Ручна лебідка, 0,25т, 2004 року випуску, Україна, реєстраційний № б/н, наступний ЧТО-
26.05.2020,ТД і ВПТО -  26.04.2021р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. 
Миру, 64

Підйомник загального призначення "ПАТУ 5000", 2,5т, реєстраційний номер 00247, заводський 
номер 187030, 1987 року випуску, Фінляндія, наступний ЧТ0-24.07.2020,ТД і ВПТО -  24.08.2021р. 
за адресою: Дніпропетровська область, м Першотравенськ, вул. Комсомольська,38



Таль електрична 2,0т, реєстраційний номер 43, заводський номер 984250, 1982 року випуску, СРСР,
наступний ЧТО-24.07.2020,ТД і ВПТО -  24.08.2021р. за адресою Дніпропетровська область, м. 
Першотравенськ, вул. Комсомольська,38

Кран автомобільний КС-3575А-1, 14т, заводський № 01471, реєстраційний № 70234, інвентарний 
№2765, 1998 року випуску, Україна, держ.номер - 161-10АА, наступний ЧТ0-17.07.2020,ТД і ВПТО
-  17.07.2020р.

Кран автомобільний КС-3575А-1, 14т, заводський № 00455, реєстраційний № 69435, інвентарний 
№2074, 1993 року випуску, Україна, держ.номер АЕ2730ЕМ,наступний ЧТ0-19.03.2021,ТД і ВПТО -  
19.03.2021р.

Таль електрична канатна ТЭ025-511, 0,25т, заводський № 2188, реєстраційний № 2018, інвентарний 
№2040, 1990 року випуску, СРСР, наступний ЧТ0-06.08.2020,ТД і ВПТО -  06.08.2022р. за адресою: 
м.Дніпро, вул.Виробнича, 23-а

Таль електрична канатна ТЭ1-531, 1т, заводський № 3122, реєстраційний № 2017, інвентарний 
№2039, 1989 року випуску, СРСР, наступний ЧТ0-06.08.2020,ТД і ВПТО -  06.08.2022р. за адресою: 
м.Дніпро, вул.Виробнича, 23-а

Консольний стаціонарний поворотний кран, 0,5т, реєстраційний № 2016, інвентарний №2814, (рік 
випуску - інформація відсутня) наступний ЧТО-06.08.2020,ТД і ВПТО -  06.08.2022р. за адресою: 
м.Дніпро, вул.Виробнича, 23-а

Пасажирський ліфт в/п 320 кг реєстраційний номер №62405Д, 1981 року випуску, СРСР, Зав._____
№54841 АПК АТ «Дніпропетровська» за адресою: вул. Шевченка, буд. 2, м. Дніпро, 49000

Кількість робочих місць -  104, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
88____________________________________________________________________________________

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

У власності АТ «Дніпропетровська» 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 «Дніпропетровська» Вакуленко Іван Євгенович пройшов навчання 
вимог_Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМТТ Держпраці» і перевірку знань комісією, 
створеною_ на. підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (протокол № 40-17 від 07.07.2017р)._ 
Наказом від 02.03.2020р. № 02.5Но-141-0320 «Про призначення осіб, відповідальних за технічний 
стан та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» в структурних підрозділах товариства призначено відповідальних осіб за утримання в 
справному стані та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів та машин, знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв і тари, які використовуються при роботі вантажопідіймальних 
кранів, підкранових колій та колисок для підіймання людей, а також відповідальних осіб за 
здійснення відомчого нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів та машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари які використовуються при роботі 
вантажопідіймальних кранів, підкранових колій та колисок для підіймання людей: 
в Службі автотранспорту м. Дніпро -  провідного інженера з БР служби автотранспорту - Панімаша 
Віталій Петрович, який пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу АТ 
«Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. протокол № 42 від 17.10.2019р.); 
в структурних підрозділах Товариства:
- Нікопольське відділення- старшого механіка Рогачова В.М. пройшов перевірку знань комісією, 
створеною на. підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. (протокол № 25 від 29.05.2018р.);



- Кам’янське відділення - старшого механіка Сауліна В.В. пройшов перевірку знань комісією,
створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. (протокол № 25 від 29.05.2018р.);
- Павлоградське відділення старшого механіка Петрушу В.Л. пройшов перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. (протокол № 25 від 29.05.2018р.);
- Новомосковське відділення - старшого механіка Кормила С.Л. пройшов перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 21.03.2018р. (протокол № 25 від 29.05.2018р.). 
Наказом від 27.05.2020р. №Но-255-0520 призначено особу, відповідальну за організацію експлуатації 
ліфта -  Цупрова Сергія Івановича -  старшого майстра адміністративно-господарського відділу, 
пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу ГУ Держпраці № 68 від 
21.03.2018р. (протокол № 238 від 09.11.2018р.).___________________________________________

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

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №01.9Но-372-0519
від 17 травня 2019р.).______________________________________________________________________
Голова комісії -  Голова Правління АТ «Дніпропетровська» Вакуленко Іван Євгенович, пройшов
навчання вимог Загального курсу з охорони праці, «Правил безпеки систем газопостачання»,_______
ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з 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 
07.07.2017.________________________________________________________________________________

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 з 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 Дії «ПЕТЦ 
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 з 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.).
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 «Газопроводи з 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 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 Службу автотранспорту (СА).
Очолює СА Головний механік - Кравецький О.В. пройшов навчання у ДП «ГНМТТ Держпраці» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (протокол 
№ 40-17 від 07.07.2017р., посвідчення № 40-17-12 від 07.07.2017р.
Наказом по Товариству від 17.10.2017р. № 01.9 Но-452-1017 створена і функціонує служба охорони 
праці та цивільного захисту, яку очолює 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.).
______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 в експлуатації 
вантажопідіймальних кранів та машини, підйомників та колисок для підіймання працівників 
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:
№ 24 Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана.
№ 76 Інструкція з охороні праці для стропальника.
№ 93 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
№ 112 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на підіймачі.
№ 113 Інструкція з охорони праці під час робіт з вантажопідіймальними машинами, які керуються з 
підлоги.
№ 132 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів 
у справному стані.
№ 133 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами.
№ 162 Інструкція з охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт
№ 194 Інструкція з охорони праці для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.
№ 243 Інструкція з охорони праці для водія автомобіля з телескопічним автопідіймачем.
№ 22 Інструкція з охорони праці для ліфтера.

Машиністи автомобільних кранів:
Тихий Сергій Павлович -  машиніст крана автомобільного. «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 

Посвідчення № 7642 Від 12.07.2012 р.; повторна перевірка знань створена на підставі наказу АТ 
«Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. протокол № 212 від 11.11.2019р.); 
Тюпка Василь Олексійович- машиніст крана автомобільного. Учбовий центр «Прогрес Плюс» м. 
Дніпропетровськ, Посвідчення № 001773 від 13.05.1991р.; повторна перевірка знань створена на 
підставі наказу АТ «Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. протокол № 223 
від 13.11.2019р.);

Милованов Віктор Дмитрович - машиніст крана автомобільного,ТОВ «УК СПЕКТР», 
посвідчення № 0048 від 18.01.16р.; повторна перевірка знань створена на підставі наказу АТ 
«Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. протокол № 69 від 06.02.2020р.);

Левченко Анатолій Миколайович - машиніст крана автомобільного, «Дніпропетровська 
технічна школа ДОСААФ», посвідчення № 034937 від 21.02.1980р.; повторна перевірка знань 
створена на підставі наказу АТ «Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. 
протокол № 69 від 06.02.2020р.);

Шпуряка. Дмитро Ігоревич - машиніст крана автомобільного, «Дніпропетровська технічна 
школа ТСО України», посвідчення №ВА000360 від 07.12.2001р.; повторна перевірка знань створена 
на підставі наказу АТ «Дніпропетровська» № 01.9Но-372-0519 від «17» травня 2019 р. 
протокол № 69 від 06.02.2020р.);

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

Технічне обслуговування, технічний огляд та технічне діагностування (експертне обстеження) 
ліфту пасажирського виконується ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» за укладеними Договорами №228 від 03 
січня 2017 року; №14/20л від 28.05.2020р. Висновок експертизи № 31181102-09-17.20 від 15червня 
2020 року.
______На підприємстві в наявності нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення, які відповідають вимогам законодавства (Закон України про охорону праці, 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, 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.
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 «Правил безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» зі змінами.
також забезпечено доступ працівників до чинної 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 АТ «Дніпропетровськгаз» (затверджена наказом від 27.05.2015р. 
№ 108 введена в дію 01.06.2015р. зі змінами) з переліком нормативних документів та нормативно - 
правових актів з охорони праці та промислової безпеки, якими керуються робітники АТ 
«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 
(затвердженого наказом від 22.08.2017р. № 01.9Но-419-0817);
Стандарт пі пприємства «Оперативний контроль стану охорони праці у структурних 
підрозділах ПАТ «Дніпропетровськгаз». затверджений і введений в дію наказом від 
27.02.2017 р. № 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 матттин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які декларуються. 
В АТ «Дніпропетровськгаз» у Кам'янському. Новомосковському. Нікопольському. Павлоградському 
вілліленнях 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 т.ч. з використанням роботу-тренажеру серцево-легеневої реанімації.

технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

І.Є. Вакуленко 
(ініціали та прізвище)

т т  • '  ' О ' *  0  о  Л  -  .  <ГІ  •Декларація зареєстрована у журналі обліку субєктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / У  20. .

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.

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 р. N 48)




