
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: 8е1іпаМУ@,<ііек.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:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої
частоти;_____________________________________________________________________
- зварювальні роботи;__________________________________________________________
- газополум’яні роботи;________________________________________________________
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан) газом._________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,



тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Загальна чисельність працюючих-19, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  9._____
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ » 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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 з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 31/5-20 від 28.05.2020):_____________________________________________

Наказом по ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 04,04.2019 року № 252 призначений відповідальний за 
загальний стан електрогосподарства -  старший електромеханік служби СТІК, 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. Головним інженером ФІЛІЇ «ВТП 
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» затверджений 
Перелік відповідальних осіб, що мають право видавати розпорядження і наряди на 
виконання робіт, вести оперативні переговори та бути керівником робіт -  старший 
електромеханік служби СЦБ, зв’язку і енергетики Литвяк С. І., майстер Бабич М.В., 
електромонтер з обслуговування електроустановок Оболонський А.В., які пройшли 
навчання за ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБУ та мають IV групу з електробезпеки до і вище 1000В. 
(посв..№ б/н від 25.02.2019р.; посв..№ 13 від 14.12.2018р.; посв..№ від 02.03.2020р.)____



Наказом по Філії ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 05.08.2020р. №483 призначені:_________________________
особою відповідальною за здійсненням нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією 
обладнання, що працює під тиском робіт - начальник технічного відділу Кононенко С.П., 
який пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0,00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в «КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»
(витяг з протоколу від 20,11.2018р. № 362, посв.№ 006549);_________________________
відповідальними за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском ( в т.ч. 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан) газом) - майстер РМБ 
дорожньої служби Куліш В.Г., який пройшов навчання та перевірку знань за НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради» (витяг з протоколу від 20.11.2018р. № 362, посв.№ 
0065591.
Наказом по Філії ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 30.06.2020р. №495 «Про організацію та безпеку виконання 
вогневих робіт» призначені відповідальні особи: за видачу нарядів -  допусків на 
виконання вогневих робіт в структурних підрозділах та за організацію безпечного
виконання вогневих робіт ( в т.ч. зварювальні роботи, газополум’яні роботи):__________

- майстер з ремонту рухомого складу Бойко О.О., який пройшов навчання та перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради», (витяг з протоколу від 11.06.2019р. № 175, посв.№ 
013008).
- майстер РМБ дорожньої служби Куліш В.Г., який пройшов навчання та перевірку знань 
з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради» (витяг з протоколу від 20.11.2018р. № 362, посв.№ 
006559).

Наказом по ФІЛІЙ 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. 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) .

Фіщенко В.В., 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 № 31/9-20 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.); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ Держпраці», (витяг з протоколу №31/9-20 від 12.08.2020р. посв. № 31/9-20-08).

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 (витяг З ПРОТОКОЛУ № 31/9-20 від 
12.08.2020р.); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці», (витяг з 
протоколу від 12.08.2020р. № 31/9-20. посв.№ 31/9-20-10 ).

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) ; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»,(витяг з 
протоколу від 12.03.2020р. № 31/4-20. посв.№ 31/4-20-9).

Шкваря І.А. 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 безпекиївитяг з протоколу № 31/5-20 від
28.05.2020) ; НПАОП 0.00-1,81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці», ( витяг з 
протоколу від 12.03.2020р. № 31/4-20. посв.№ 31/4-20-11),________
Наказом від 06.02.2019р. №41 по Філії ВТП «ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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._________________________________________________

(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 «ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» 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 покладено на начальника віллілу 
охорони праці ФІЛІЇ ВТП «ПАВЛОГРАЛВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Фіщенко Вікторію Вячеславівну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в ДУ «ННДІ ПБ та ОП» НАНУ, копія посвідчення 
від 27.08.2018р. №198/18.________________

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, введене розпорядженням № 192 від 20.05.2013р.



_____ 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».__________________________

Заявлені роботи (зварювальні роботи, газополум’яні роботи, зберігання балонів із
стисненим, зрідженим (кисень, пропан) газом) виконують електрогазозварники:_________
- Чикун В. В„ що пройшов перевірку знань на підприємстві, а саме: загальний курс 
охорони праці; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями; НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки України; 
НПАОП 63,21-1.22-07 «Правила охорони праці під час виконання вантажувально- 
розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» - протокол №28 від 10.06.2020 р.; 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ -  посв.№ б/н від 25.06.2019р., має III групу з електробезпеки до
1000В.; «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО_____ «Навчально-курсовий комбінат
«Дніпропетровської обласної ради» пройшов навчання та перевірку знань за НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - протокол № 175/1 від 11.06.2019р.; пройшов навчання за НПАОП 0,00-1.76-15 
Правила безпеки систем газопостачання, ДБН В 2.5-20-2001 Еазопостачання -  
«КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 156/1 від 19.08.2020р.)__________________________

- Корольов О.В., що пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві: 
загального курсу охорони праці; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями; НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки 
України; НПАОП 63.21-1.22-07 «Правила охорони праці під час виконання 
вантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» - протокол №36 від 
22.06.2020 р.; ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ -  посв. № 309 від 26.06.2020р., має III групу з 
електробезпеки до 1000В.; КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий 
комбінат «Дніпропетровської обласної ради» пройшов навчання та перевірку знань за 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (протокол № 175/1 від 11.06.2019р..); пройшов навчання за НПАОП 0.00- 
1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. ДБН В 2.5-20-2001 Газопостачання -  
«КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 156/1 від 19.08.2020р.)______________

Головним інженером ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» затверджений Перелік електромонтерів з обслуговування 
електроустановок, що мають право бути членами бригади при виконанні робіт в 
електроустановках: Підгорний С.І. (IV групу з електробезпеки до і вище 1000В, посв..№ 
14/2 від 14.02.2020р.); Оболонський А.В., (IV групу з електробезпеки до і вище 1000В, 
посв..№ 13 від 14.12.2018р.); Телятников М.М. (III групу з електробезпеки до і вище 
1000В, посв..№15/3 від 30.07.2020р.);_________
Підприємство має достатню кількість кваліфікованого персоналу для виконання робіт, що 
декларуються, а саме:

Електрогазозварник Чикун В. В., закінчив у 2005 році Західно-Донбаський 
професійний ліцей і здобув професію електрогазозварника. Диплом НР №27532075 
від22.06.2005р.;

Електрогазозварник Корольов О. В, закінчив у 2006 році ДПТНЗ Жовтоводський 
навчальний центр №26 і здобув професію електрогазозварника. Свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) кваліфікації, № 014794 від 30.06.2006р.;



_____ Електромонтер з обслуговування електроустановок Оболонський А.В. навчався у
СОТУ № 41 м.Тернівка Дніпровської обл. ЦРСР та отримав середню освіту за професією 
електрослюсар підземний (диплом № 683543 від 14.01.1991р.)
_____ Електромонтер з обслуговування електроустановок Підгорний С.І. закінчив у 2003
році професійно-технічне училище №3 і здобув професію електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування ( диплом НР №21641608 от 24.06.2003р.).

Електромонтер з обслуговування електроустановок Телятников М.М. закінчив у 
2005р. Донецький гірничо-економічний технікум за спеціальністю «Експлуатація та 
ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» і здобув 
кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка (Диплом НК № 26686283 від 30 червня 
2005р.).
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), наказ 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 «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» 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 № 2-7 для електрогазозварника ФІЛІЇ «ВТП
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (затверджена 
наказом директора від 03.05.2018р. №306);________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 4-7 для електромонтера з ремонту та обслуговуванню
електроустаткування ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». (затверджена наказом директора від 19.09.2017р. № 469);_____
- 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:_________________________
- Інструкція з охорони праці № П-2 при транспортуванні балонів із зрідженим газом
ФІЛІЇ «ВТП «ПАВ ЛОТР А ЛВ А ПТ АЖТР АН» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
(затверджена наказом директора від 17.08.2018р. №569);___________________________
- Інструкція з охорони праці № П-4 при прийомі, зберіганні і видачі балонів зі скрапленим
газом ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (затверджена наказом директора від 17.08.2018р. №569);_____

Інструкція з охорони праці № П-25 при проведенні вогневих робіт
(електрогазозварювальні. паяльні роботи) ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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 ПАВЛОГРАД ВУГІЛЛЯ» 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 ПАВЛОГРАД ВУГІЛЛЯ» Переліку 
професій, що підлягають психофізіологічному, наркологічному обстеженню перед 
прийомом на роботу та періодично у ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» пройшли наркологічний та психіатричний 
медогляди,_____________________________________

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці ('СУОШ, 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 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 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._______________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має власне 
обладнання, пристрої, інструменти та всю необхідну експлуатаційну документацію, в 
тому числі на зварювальне та газополум’яне обладнання: паспорт ТДМ 403. 00.00.000 ПС 
трансформатор зварювальний типу ТДМ-403 У2; паспорт та інструкція з експлуатації на 
зварювальний аппарат Дніпро М, типу ММА -  250В; паспорт та інструкція з експлуатації



на Різак (кисень) «ДОНМЕТ»!, Р08.001-142.00.000 ЗТ; паспорт та інструкція з 
експлуатації на Редуктор балонний о д н о с т у п є н є в и й  для газополум’яного обладнання 
кисневий, типу БКО-50ДМ. Б05.005-006.00.000ЕТ; паспорт та інструкція з експлуатації на 
Редуктор балонний одноступєнєвий для газополум’яного обладнання, пропановий, типу 
БПО-5 ДМ. Б06.005-008.00.000-02 ЕТ.______________________________________

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічному-справному 
стані, з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань. 
В Журналі обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників, який заведений 23.05.2018р., 
реєструються результати випробувань в т.ч, і електрозварювального обладнання, що було 
випробувано 21.09.2020р. Протоколи № 4, 7, 10 «Вимірювання опору розтікання
основних заземлювачів» (в т.ч. на зварювальні апарати і на зварювальний стіл)__________
Рукави для газового зварювання та різання металу не рі лите 1 разу на 3 місяць проходять 
пневмовипробування на міцність з оформленням результатів в Журналі перевірки 
газозварювального обладнання, який заведений 16.03.2008 року. Останнє випробування 
проводилось 23.07.2020р.
Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації фахівців та 
застосуванням тільки придатного обладнання, що має відповідну експлуатаційну 
документацію.___________________
Згідно з вимогами НПАОП 40,1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» проведенню опосвідчення стану безпеки 
електроустановок та оформлені Акти Опосвідчення стану безпеки електроустановок
споживачів №№1-6 від 03.02.2020р.______________________________________________

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; респіраторами:____ зварювальними щитками із захисним
світофільтром, діелектричними рукавичками, діелектричними ботами, діелектричними 
килимками та іншими засобами індивідуального захисту згідно діючих «Норм безоплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам ФІЛІЇ «ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». 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 
«ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском»:______ ___________________________________________________
- 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 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
пристроями;___________________________________________________________________
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.;_____________________________________________ І
- 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»;____________________
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;_________
- НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки України, та інші нормативно-правові 
акти з охорони праці, що розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, що
декларуються._________________________________________________ ______________
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі на
підприємстві.____________________________________________ _ __________________
Для виконання зварювальних та газополум’яних робіт використовуються комплекти 
газополу'мяної та електрозварювальної апаратури: «Стенди зварника. Неповоротний. 
Модель ССН-3»; трансформатор зварювальний типу ТДМ-403 У2; зварювальний апарат 
Дніпро М, типу ММА -  250В; різак (кисень) «ДОНМЕТ»!; редуктор балонний 
одноступеневий для газополум’яного обладнання кисневий, типу БКО-50ДМ; редуктор 
балонний одноступеневий для газополум’яного обладнання, пропановий, типу БПО-5 ДМ. 
Вищезазначене обладнання використовується за призначенням у технічно справному стані 
та видаються працівнику під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів 
застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться 
відповідний запис у журналі або картці обліку згідно нормативних актів з охорони праці 
та експлуатаційної документації виробника. Обладнання проходить відповідні 
випробування згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці та експлуатаційної 
документації виробника, про що робиться запис в відповідних журналах або
оформлюються протоколи (акти) випробувань.____________________________________
Зберігання балонів (пропан технічний, кисень технічний), заповнених газами та пустих, 
здійснюється окремо в спеціально призначених для даного виду газу складах, які 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском».
Філія ВТП «ПАВЛОГРАДВАНТАЖТРАНС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 

отримує балони з киснем та пропаном від Філії «ПАВЛОГРАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ПОСТАЧАННЮ», які в свою чергу отримують їх від 
ТОВ «ІМПЕРІАЛТЕХГАЗ», згідно з Договором№5342-ПУ-УМТС-Т от 26.12.2017р 
Матеріально-технічна база Філія ВТП «ПАВЛОГР АДВ АНТАЖТР АНС» 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 друкованих видань.________________________________

Декларація зареєстрована.у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2020 р. № - / ■̂У'с̂  ЛР
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.
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