
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вулиця Соборна, будинок 76,__________

місцезнаходження,
код згідно з ЄДРПОУ 00178353_______________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Генеральний директор -  Вороній Сергій Анатолійович, (056) 326 34 93_____________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
е-таіі: ЗеІіпаКУ/асЙек.сот________________ _________________________________

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;
Роботи виконуються в ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС»

ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
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___________________________

(найменування страхової компанії,

________________________ Договір не потрібен ____________________ _
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.09.2020

(дата проведення аудиту)

Я, Вороній Сергій Анатолійович_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани та машини, а саме:_____________________________________
Кран мостовий електричний О = 20/5,0 т., 1968 року випуску, заводський №13936, країна
походження СРСР; ______________________________________________________
Кран мостовий однобалковий електричний опорний О = 0,5т., 1983 року випуску.
заводський №10, країна походження СРСР:_______________________________________
Кран на залізничному ходу КЖДЕ-16 О = 16,0 т., 1983 року випуску, заводський №64399, 
країна походження СРСР:______________________________________________________



Кран залізничний ЕДКЗОО О = 60.0 т„ 1973 року випуску, заводський №57877, країна
походження ГДР;_____________________________________________________________
Таль електричний канатний ТЕ200-521 О -  2.0т. 1968 року випуску, заводський №11,
країна походження СРСР.______________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Загальна чисельність прапюючих-24, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  20,_________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» складається з________________________________
ФІЛІЯ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» складається з трьох вантажно-транспортних дільниць, що 
примикають до АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
«ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по станції Ароматна, станції Богуславський і станції 
Миколаївка-Донецька, та ремонтно - механічної дільниці, приміщень, розташованих за 
адресою: Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. Шахтарська 8Б,
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Першотравнева 1 Д, 
Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н. с. Богданівка, вул. Горького 214,
Дніпропетровська обл., М Тернівка, вул. Харківська 1.______

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» Вороній Сергій 

Анатолійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в комісії, створеній на підставі 
наказу Держпраці, (витяг з протоколу № 31/31-19 від 19.09.2019):____________________

Директор ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Трибіс Олег Миколайович пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу № 31/5-20 від 28.05.2020Г_____________________________________

Наказом по ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 04.04.2019 року № 252 призначений відповідальний за 
загальний стан електрогосподарства -  старший електромеханік служби СЦБ, зв'язку і 
енергетики Литвяк Станіслав Ігорович, який пройшов перевірку знань в ФІЛІЇ ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ, 02,03.2020 та має IV
групу з електробезпеки до і вище 1000В.__________________________________________

Наказом по Філії ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 05.08.2020р. №484 призначені:_________________________



- Відповідальним за здійсненням нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних споруд, знімних вантажопідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання - начальник служби рухомого складу Ващенко М.В., який пройшов навчання 
та перевірку знань: з загального курсу охорони праці у Філії «УКК» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАД ВУГІЛЛЯ», (витяг з протоколу від 26.07.2019 №237 посв.№ 2662); за 
правилами: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в КП 
«НКК» ДОР, (витяг з протоколу від 30.09.2019 №331, посв.№015454);
- Відповідальними за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані:________
майстер по ремонту Бойко А.О - депо ст.. ЦОФ, який пройшов навчання та перевірку 
знань: з загального курсу охорони праці Філії «УКК» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», (витяг з протоколу від 26.07.2019 №237 посв.№ 2663): за 
правилами НПАОП 0,00-1,80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в КП 
«НКК» ДОР, (витяг з протоколу від 12.04.2019 №109, посв.№011395): НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в «КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»,
(витяг з протоколу від 26.03.2019 №88, посв.№0105001;_________________
начальник депо Шерстюк В.В,- ст. Самарська, який пройшов навчання та перевірку знань: 
з загального курсу охорони праці у Філії «Учбово-курсовий комбінат» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (витяг з протоколу від 20.09.2019р. №287 посв.№2707);_______за
правилами: НПАОП 0,00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у 
«КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
обласної ради», (витяг з протоколу від 07.08.2018г. №189, посв.№003566); НПАОП 0.00-
1.15- 07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у «КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»,
(витяг з протоколу від 26.03.2019г. №88, посв.№010496):____________________________
начальник депо Романюк В.Н.- ст..Степова, який пройшов навчання та перевірку знань: з 
загального курсу охорони праці у Філії «Учбово-курсовий комбінат» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». (витяг з протоколу від 19.04.2019р. №112, посв.№2629); за 
правилами: НПАОП 0,00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у 
«КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
обласної ради», (витяг з протоколу від 07.08.2018г. №189, посв.№003564): «НПАОП 0,00-
1.15- 07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у «КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради», 
(витяг з протоколу від 26.03.2019г. №88, посв.№010497):
- Відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальним обладнанням, 
знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою: начальник депо Шерстюк В.В.- 
ст. Самарська: начальник депо Романюк В.Н. - ст.Степова; начальник депо Масюта А.Н. - 
ст. ЦОФ, який пройшов навчання та перевірку знань: з загального курсу охорони праці в 
Філії «Учбово-курсовий комбінат» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». (витяг з 
протоколу від 22.03.2019р. № 74, посв.№ 2599); за правилами: НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально- 
курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради», (витяг з протоколу від 
12.04.2019р. №109, посв.№011393); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці підчас 
виконання робіт на висоті» в «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий 
комбінат «Дніпропетровської обласної ради», (витяг з протоколу від 26.03.2019г. №88, 
посв.№010495):



Наказом по ФІЛІІЇ ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 13.07.2020 № 415. створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії: Трибіс О.М., директор філії; 
заступник голови комісії Фіщенко В.В.. начальник відділу ОП; члени комісії: Браславець 
П.В., головний інженер; Рєзнік В.А., заст. директора з виробництва; Шкваря І.А.. фахівець 
з ОП. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань:___________________

- Трибіс О.М., який пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки(витяг з протоколу № 31/5-20 від 
28.05.20201:

- Фіщенко В.В., яка пройшла навчання: в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, а також правил 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 «Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 31/9-20 від 12.08.2020):_____ПБЕЕС,
ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В) в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», (посв. 
№ 1277 від 01,02.2019 р.),______________________________________________________

Браславець П.В пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, а також правил 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 «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 31/9-20 від 12.08.2020): НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці». (витяг з протоколу від 12.03.2020 року № 31/4-20):

- Резник В.А., пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 31/5-20 від
28.05.2020) ; а також 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 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці», (витяг з протоколу від 12.03.2020 року № 31/4-20):

- Шкваря І.А., яка пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 31/5-20 від
28.05.2020) : ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ на підприємстві (IV група з електробезпеки до 1000 
В) (посв. від 25.06.2020р.), а також НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці», (витяг з протоколу від 12.03.2020 року 
№31/4-20):

Наказом від 06.02.2019р. №41 по філії ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» призначена комісія з перевірки знань електротехнічного 
персоналу. Склад комісії: голова -  представник ДУ Держпраці в Дніпропетровській 
області або співробітник філії УКК (головний, провідний фахівець), який пройшов



навчання та атестований на V групу з електробезпеки в незалежному навчальному закладі. 
Члени комісії - керівники, представники служби ЕМС ВСП ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань “Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", “Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів’'. "Правил пожежної безпеки’’_________________________

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

Генеральним директором. 01.05.2013 року, затверджена Структура служби охорони праці 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», яка складається з п’яти служб охорони праці в 
основних структурних підрозділах і десяти служб охорони праці на допоміжних 
підрозділах. Наказом ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 27.05.2020р., №67 
затверджені Положення про службу охорони праці спеціального апарату управління 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та Положення про службу охорони праці і 
промислової безпеки спеціального апарату управління ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Функціональні обов’язки служби з охорони праці ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» покладено на заступника генерального директора з 
охорони праці Шабанова В.П., який пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в «Державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр
держпраці» (витяг з протоколу № 31/31-19 від 19.09.2019).__________________________
Наказом директора ФІЛІЇ ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 02.04.2018р. №193/1 затверджені Положення про відділ 
охорони праці ФІЛІЇ ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та посадова інструкція спеціаліста з охорони праці.
Функціональні обов’язки служби з охорони праці по ФІЛІЇ ВТП
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» покладено на 
начальника відділу охорони праці ФІЛІЇ ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Фіщенко Вікторію Вячеславівну, яка пройшла навчання 
та перевірку знань в установленому чинним законодавством порядку._________________

наявність служби охорони праці,

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи 
управління охороною праці в ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» є Положення про 
систему управління охороною праці, розпорядженням № 192 від 20.05.2013р. введенно в 
дію в Філії ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Керівництво з системи управління охороною праці».___________________
_____ Підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб наведені в посадових
інструкціях, які затверджені наказом № 379 від 26.06.2020 р «Введення посадових і 
робочої інструкцій» та в розпорядчих документах (наказах, порядках, положеннях, 
інструкціях тощо), що забезпечує додержання вимог законодавчих і нормативних актів з
охорони праці._________________________________________________ ______________
_____ Всі працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань 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», в тому числі працівники, що
виконують роботи з підвищеною небезпекою, що декларуються:_____________________
- машиніст крана Ружин Володимир Тарасович пройшов навчання та перевірку знань на 
підприємстві: з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (II групу з електробезпеки до 1000В, посв. № 75; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол №62 від 04.08.2020 
р; з загального курсу охорони праці; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НПАОП 63.21-1.22-07 «Правила охорони праці під час 
виконання вантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті», НАПБ 
А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки України - протокол №38 від 24.06.2020 р._____



- машиніст крана Лебединець Сергій Станіславович, який пройшов навчання та перевірку
знань на підприємстві: з ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (II групу з електробезпеки до 1000В, 
посв..№ 76); з загального курсу охорони праці: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 63.21-1.22-07 «Правила охорони праці під час 
виконання вантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті», НАПБ 
А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки України - протокол №32 від 16.06.2020 р.____
- Стропальники:
- Скляр В.Ф., Заяц С.О., Боровик І.О., які пройшли навчання та перевірку знань на
підприємстві з загального курсу охорони праці; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», інструкція з охорони праці №2-18 для стропальника - 
протокол №52 від 17.07.2020 р.;_________________________________________________
- Ілляш С.В., Марченко О.М. - які пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві з 
загального курсу охорони праці; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями», інструкція з охорони праці №2-18 для стропальника - протокол №54 від
22.07.2020 р.;_________________________________________________________________
- Абрамов В.В., Педан Р.П., Омельченко М.Д., Бондар В.І.. Мостюков О.Г., Бабич М.В., 
Безпалько О.А. - які пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві з загального 
курсу охорони праці; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», інструкція з охорони праці №2-14 для стропальника - протокол №50 від
15.07.2020 р,:_______________________________________________
- Черкасов С.В., Малиновський Ю.С., Аносов А.М., Лємасов С.Й., Гонтар О.С. - які 
пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві з загального курсу охорони праці; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», інструкція з
охорони праці №2-18 для стропальника - протокол №51 від 16.07.2020 р.______________
Підприємство має достатню кількість кваліфікованого персоналу для виконання робіт, що
декларуються, а саме:__________________________________________________________
Машиніст крана Ружин Володимир Тарасович має професійну освіту за професією -  
машиніст крана, посвідчення (диплом) №10257від 10.04.1990р.___________
Машиніст крана Лебединець Сергій Станіславович має професійну освіту за професією -
машиніст крана, посвідчення (диплом) №9490 від 23.04.1987р._________________
Стропальник Скляр В.Ф., навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-3324. від 28.05.2013:__________________________
Стропальник Заяц С.О., навчався за професією стропальника в ТОВ « УК «ДНІПРОБУД»,
посв. №11705. протокол №928 від 31.07.2019;______________________________________
Стропальник Боровик І.О., навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД», посв. №11711, протокол №928 від 31.07.2019;_______________________
Стропальник Ілляш С.В.. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД», посв. № 11707, протокол №928 від 31.07.2019_____________________
Стропальник Марченко О.М навчався за професією стропальника в ТОВ « УК 
«ДНІПРОБУД». посв. № 10513, протокол №1083 від 27.09.2018____________________ _



Стропальник Безпалько О.А. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД», посв. № 10519, протокол №1083 від 27.09.2018______________________
Стропальник Бабич М.В. навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-3324. від 02.09.2016:__________________________
Стропальник Мостюков О.Г. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД», посв. №11699, протокол №928 від 31.07.2019;_______________________
Стропальник Бондар В.І навчався за професією стропальника в ТОВ « УК «ДНІПРОБУД»,
посв. № 10517, протокол №1083 від 27.09.2018____________________________________
Стропальник Омельченко М.Д. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД». посв. № 10522, протокол №1083 від 27.09.2018______________________
Стропальник Педан Р.П навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-3321. від 28.05.2013:__________________________
Стропальник Абрамов В.В. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД», посв. №11698, протокол №928 від 31.07.2019:_______________________
Стропальник Черкасов С.В. навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-5863, від 02.09.2016:__________________________
Стропальник Гонтар О.С. навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-5875, від 02.09.2016;__________________________
Стропальник Лємасов С.Й. навчався за професією стропальника в ТОВ « УК
«ДНІПРОБУД». посв. №11702, протокол №928 від 31.07.2019;_______________________
Стропальник Аносов А.М. навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ «ДТЕК
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-3319, від 28.05.2013:__________________________
Стропальник Малиновський Ю.С. . навчався за професією стропальника в УКК СП ПАТ
«ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». посв. №2К-3719, від 21.01,2014;____________________
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві».________________________________________
На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію:__________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
наказ від 13.03.2020р. № 179;___________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП), розпорядження від 
20.05.2013р. № 192:
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці, наказ від № 143 від 30.04.2009 р.:__________________________________
- «Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:______________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, наказ від 02.04.2018р. №193/1:_______________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджені директором філії 
ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».
17.03.2020 року:_____________________________________________________________

- Перелік інструкцій з охорони праці за професіями, затверджений директором філії ВТП
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 19.09.2017р., в 
тому числі інструкції:_______
- Інструкція з охорони праці № № 2-14 для стропальника ФІЛІЇ «ВТП
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (затверджена 
наказом директора 16.09.2020р. №5621:_______________________________
- Інструкція з охорони прапі№ 2-5 для машиніста крана ФІЛІЇ «ВТП
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». (затверджена 
наказом директора від 16.09.2020р. №5621:___________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці для визначених видів робіт філії «ВТП 
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», затверджений



наказом № 569 від 17.08.2018 року, в тому числі інструкції:_________________________ і
- Інструкція з охорони праці № П-17 для осіб, відповідальних за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАН» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРА7ТВУГІЛЛЯ» (затверджена наказом директора від 17.08.2018р. 
№569);______________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № П-18 для осіб, відповідальних за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (затверджена наказом директора від 17.08.2018р. 
№569);______________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № П-19 для інженерно-технічних працівників, які
здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» затверджена наказом директора від 17.08.2018р. №569).______
Працівники ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
первинний медичний огляд при прийомі на роботу та щорічний періодичний медичний 
огляд згідно з “Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246. Працівники ФІЛІЇ «ВТП 
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» пройшли 
медичний огляд в 2019 року в Комунальному некомерційному підприємстві 
«Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР, Заключний акт від 27Л2.2019р.. та 
в Комунальному некомерційному підприємстві «Першотравенська МЛ», Заключний акт 
від 15.01.2020р. Всі працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки 
та згідно затвердженого директором ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Переліку професій, що підлягають 
психофізіологічному, наркологічному обстеженню перед прийомом на роботу та 
періодично у ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» пройшли наркологічний та психіатричний медогляди та
психофізіологічну експертизу.__________________________________________________

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці (СУОП), що 
забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, 
економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров'я та працездатності працівників._____________________________________

Працівники проходять інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Всі новоприйняті працівники проходять вступний інструктаж, який 
проводить заступник начальник відділу охорони праці, та первинний, повторний і 
позаплановий інструктаж, які проводять безпосередні керівники з записом в журнали
реєстрації під підпис.__________________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з охорони 
праці, керівництвом з експлуатації, паспортами обладнання та передбачає проведення 
цільових інструктажів та складання нарядів-допусків та наказів, за якими відповідальність
покладається на керівників робіт.________________________________________________

Результати інструктажів з питань охорони праці реєструються в наступних журналах: 
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________

- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;___________
- журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки._____________________________

Крім того, на підприємстві в наявності такі журнали;_________________________
- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;_____________________________
- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;________
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;______________________________
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;_________



- журнал реєстрації аварій;_____________________________________________________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;_____________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці_________________________________
- журнал обліку і випробувань електрозахисних засобів;____________________________
- журнал обліку та зберігання засобів захисту;_____________________________________
- журнал перевірки газозварювального обладнання;________________________________
-журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів.
перетворювачів частоти та переносних світильників._______________________________
-журнал огляду крана;_________________________________________________
- журнал огляду вантажопідіймальних механізмів, захоплюючих і чалочних пристроїв,
тросів і строп;_____________________________________________________________
- журнал періодичного огляду вантажопідіймальних кранів;_________________________
- журнал огляду, технічного обслуговування і і ремонту вантажопідіймальних кранів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 

механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації,
акти технічних оглядів, графіки обслуговувань).___________________________________

Згідно з «Порядком проведення огляду, випробування, експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. №687, технічними 
експертами ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» проведено декларація № 
622.20.12 від 16.07.2020р.: крану мостовому електричному О = 20/5,0 т„ 1968 року 
випуску, заводський №13936, країна походження СРСР, ЧТО-09.07.2020; крану мостовому 
однобалковому електричному опорному О = 0,5т., 1983 року випуску, заводський №10, 
країна походження СРСР, ЧТО- 09.07.2020; крану на залізничному ходу КЖДЕ-16 О = 
16,0 т„ 1983 року випуску, заводський №64399, країна походження СРСР, ЕО, ППТО- 
23.07.2020:
крану залізничному ЕДК300 О -  60,0 т., 1973 року випуску, заводський №57877, країна 
походження ГДР, ЕО, ППТО-23.07.2020; таль електричному канатному ТЕ200-521 О = 
2,0т. 1968 року випуску, заводський №11, країна походження СРСР, ЧТО- 09.07.2020.

експлуатаційної документації,
У відповідності з “Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники підприємства забезпечуються спеціальним літнім та теплим одягом, 
спеціальним літнім та теплим взуттям, захисними касками: жилетами сигнальними: 
захисними окулярами: діелектричними килимками та іншими засобами індивідуального 
захисту згідно діючих “Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам ФІЛІЇ «ВТП
«ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ». Ведуться 
особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту, де фіксується видача і повернення 313. Працівники постійно 
забезпечуються також миючими та знезаражувальними засобами, аптечками з засобами
домедичної допомоги.___________________________________ ______________________

засобів індивідуального захисту,
«Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, знання яких
входить до функціональних обов'язків працівників ФІЛІЇ____ «ВТП
«ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ», затверджений 
директором 01.10.2018 року. Фонд нормативних документів та технічної документації є 
достатнім для виконання робіт, що декларуються, а саме:__________________________ _
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами):___________
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами):___________



- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки;________________________
- НПАОП 0,00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;_________________
- НПАОП 0.00-4,15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;___________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці;____________________________________________________
- НПАОП 63.21-1.22-07 «Правила охорони праці під час виконання вантажувально- 
розвантажувальних робіт на залізничному транспорті»;
-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
пристроями;___________________________________________________________________
- Правила технічної експлуатації залізниць України;_________________________________
- Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 
№ 337;________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;_____________________
- Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений
постановою КМУ від 25.11,2009 р.;_______________________________________________
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів з охорони праці, що діють на підприємстві;____________________________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників";_____________________________________________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; -
НПАОП 40,1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів»;_________________
- «Правила улаштування електроустановок»;_______________________________________
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;____________________
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі на 
підприємстві.__________________________________________________________________

Матеріально-технічна база Філія ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та кваліфікація керівників та спеціалістів відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при виконанні 
видів робіт підвищеної небезпеки, що декларується.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені відповідні білети з перевірки знань з 
питань охорони праці. На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці та 
затверджений План роботи кабінету з охорони праці на 2020 рік. Підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Є необхідні законодавчі акти, стандарти та нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою Офіційних інтернет сервісів по роботі з
нормативними документами та др\ ковашх ‘видань. 

нормативно-правової та матері^ ільно-методичного забезпечення)

Вороній С.А.
(ініціали та прізвище)

”  2 3  ”

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2020 р. N9 ______.



оловне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


