
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Олександра Кримського, 5

місцезнаходження,
_______________________________ код СДРПОУ 20262860.__________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
______________ ________ Голова правління Сивак Володимир Вікторович_____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_______________ (056)745-50-02 , AlIa.Kuznietsova@dpgorgas.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;

_________________на території м.Дніпро та Дніпровського р-ну Дніпропетровської о б л а с т і _____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

крім сіл Любимівка, Перше Травня, Балівка, Зоря, Маївка. Степове. Партизанське, Чумаки, радгоспу
«Дзержинець») Дніпропетровської області _______________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди________ договір не укладався_____

(найменування страхової компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.05.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,____________________________ Сивак Володимир Вікторович_________________________
(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

технологічні транспортні засоби:________________________________________________________________
Екскаватор .ІСВ ЗСХ ЗіїеМазІег, 2011 року випуску, ідентифікаційний № ІСВЗСХРСС02004844,

державний номер Т01946АЕ, Великобританія;_______________________________________ ___________
Навантажувач-екскаватор ІСВ ЗСХ14М2\УЕ, 2012 року випуску, ідентифікаційний

№ ІСВЗСХРСЬ02105166, державний номер Т04943АЕ, Великобританія;___________________________
Навантажувач-екскаватор ІСВ ЗСХ БіїеМазІег, 2013 року випуску, ідентифікаційний 

№ ІСВЗСХ4ТУ02255070 державний номер Т06164АЕ, Великобританія;___________________________
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Трактор колісний МТЗ-82.1, 2000 року випуску, ідентифікаційний № 08029360, державний
номер Т02292АЕ, Білорусь,;____________________________________________________________________

Екскаватор ЕР-2206, 2005 року випуску, ідентифікаційний № 197646. державний номер 
Т02918АЕ. «Борекс» Україна.;__________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників:________

Кран автомобільний стріловий КС-4574 на шасі КрАЗ-250. 1994 року випуску, заводській
номер 00441, державний номер АЕ5667НВ, Україна;____________________________________________

Кран автомобільний стріловий КС-2571А-1 на шасі ЗИЛ 431412, 1990 року випуску, заводській
номер 4956, державний номер 24963АА, СРСР;__________________________________________________

Таль ручний шестерний типу М-10, 1994 року випуску, заводській номер 941779, Україна; 
Підйомник монтажний спеціальний на базі трактора колісного «Беларус-82.1» ОПТ-9195, 2013

року випуску, ідентифікаційний № 381, державний номер Т06276АЕ. Білорусь;____________________
Мостовий одно балковий опорний кран, модель УЛ 314/15, 1989 р.в., заводський номер №5462,

СРСР. м. Перевальськ Луганської області; _____________________________________________________
Таль електрична канатна, модель ТЮЗ 12. 1994 р.в., заводський номер 9446594, «Подем»

м.Габрово Болгарія;____________________________________________________________________________
Лебідка ручна, модель 80-460. 2001 р.в., заводський номер 45000038550126, попередній ЧТО

19.12.2019 р. наступний ВПТО 31.01.2021 р.:____________________________________________________
Ліфт вантажний, 1979 року випуску, дата встановлення листопад 1986 року, заводській номер

57245. реєстраційний номер 68523. Україна , робоча напруга 380В._______________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних мереж):________
Трансформаторний пункт ТП-24 за адресою м. Дніпро вул. Масивна, 71 з трансформаторами

ТМ-400/6. зав.№2843. 2 8 71-2  од. 1988 р.в., СРСР. «Запоріжтрансформатор»;______________________
Комплектна трансформаторна підстанція КТП 427 за адресою Дніпропетровська область. 

Дніпропетровський район, с. Обухівка, б/в «Вогник» з трансформатором ТМ-180/6, зав.№1589, 1998
р.в., Україна. «Запоріжтрансформатор»;________________________________________________________

Комплектна трансформаторна підстанція КТП 374 за адресою Дніпропетровська область. 
Дніпропетровський район, с. Горянівка, з трансформатором ТМ-40/10, зав.№1270785. 2004 р.в..
Україна, «Хмельницький завод трансформатор»:______ ________________________________________

Комплектна трансформаторна підстанція КТП 341 за адресою Дніпропетровська область. 
Дніпропетровський район, с. Горянівка з трансформатором ТМ-160/10. зав.№ 971208, 1998 р.в.,
Україна, «Хмельницький завод трансформатор»._________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -  30, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 21________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

На балансі АТ «Дніпрогаз» знаходяться адміністративні та виробничі будівлі за дресами:______
вул. О. Кониського, 5, вул. Виконкомівська, 34, вул. Виборзька, 3, вул. Масивна, 71, 
вул. Привокзальна, 4 (с.Таромське), вул. Свропейська, 26, вул. Каштанова, 3. вул. Фосфорна, 5, 
вул. Будівельників, 47, вул. Кокчетавська. 42а. а також орендовані приміщення: вул. Каруни. 93,
вул. Карагандинська, 2, вул. Білостоцького, 165__________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Голова правління АТ «Дніпрогаз» Сивак В.В. пройшов навчання вимог Законів України: «Про 

охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки». «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони прані а саме: «Правила безпеки систем газопостачання»НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН 
В.2.5.20:2018. «Правила охорони праці при виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони



праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13, «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» 
НПАОП 45.2-7.02-12, «Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин 
виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу у побуті» НПАОП 0.00-6.16-12, «Загальні 
вимоги стосовно забезпечння роботодавцем охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, 
«Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно- 
небезпечних середовищах» НПАОП 0.00-7.12-13, «Правила охорони праці під час холодного 
оброблення металів» НПАОП 0.00-1.68-13. «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП 0.00-1.80-18. «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, 
«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 
НПАОП 0.00-7.15-18. НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних 
газопроводів». «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій» НПАОП 63.2-1.06-02 у ДП «Придніпровський ЕТЦ», 
протокол № 74-20 від 15.09.2020 року._____________ ___________________________________________ _

На підприємстві створена комісія для перевірки знань у інженерно-технічних працівників 
підприємства по відповідним нормативно-правовим актам з питань охорони праці (наказ № 101 від
27.02.2020 p.), зміни (наказ № 354 від 22.09.2020 p.).______________________________________________

Члени комісії:
Директор технічний АТ «Дніпрогаз» Безпрозваний Ю.Л, головний інженер Матієнко C.JL, 

начальник служби охорони праці та цивільного захисту Уласевич Т.М., начальник управління з 
персоналу Шевченко О.Є., головний інженер виробничо-експлуатаційної служби №1 -  голова 
профспілки Матвієць В.О., провідний інженер служби охорони праці та цивільного Мазан І.М., 
начальник виробничо-технічного відділу Сулай В.В.. інженер з експлуатації устаткування газових 
об’єктів Гальцев Євген Олександрович, начальник аварійно-диспетчерської служби Запорожець JI.I., 
головний інженер виробничо-експлуатаційної служби №2 Івчук В.В.. головний інженер виробничо- 
експлуатаційної служби №3 Рева Є.В.. головний інженер виробничо-експлуатаційної служби №4 
Пікінер A.A., головний зварник Чечельницький Є.І., головний енергетик Грачова Н.М., начальник 
автотранспортної служби Кудим A.B., пройшли навчання вимог Законів України: «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, 
а саме:«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5.20: 2018, 
«Правила охорони праці при виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила безпечної 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» НПАОП 28.52-1.31-13, «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-
7.02-12, «Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, 
пов’язаних з використанням газу у побуті» НПАОП 0.00-6.16-12, «Загальні вимоги стосовно 
забезпечння роботодавцем охорони праці прауівників» НПАОП 0.00-7.11-01, «Вимоги до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно-небезпечних 
середовищах» НПАОП 0.00-7.12-13, «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів» 
НПАОП 0.00-1.68-13. «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85. « Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Вимоги щодо 
безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» НПАОП 0.00-7.15- 
18, «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій» НПАОП 63.2-1.06-02, в ТОВ «Професіонали», протокол 
№ 01 від 10.03.2020 року._______________________________________________________________________



Грачова Наталія Миколаївна, посвідчення відповідального за організацію робіт з технічного 
обслуговування, ремонту ліфта та електричного підйомника № 4979, видано ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП
0.00-1.02-08» № 408 від 08.04.2019 p.;___________________________________________________________

Грачова Наталія Миколаївна, посвідчення №7991 від 12.01.2016 p., допущена до роботи в 
електроустановках до 1000В та вище в якості адміністративно-технічного персоналу, видано ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Законодавства про охорону праці», 
«Правил безпечної експлуатації електроуст ановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України»(розділ 4,
п.П» № 959 від 09.08.2019 p.; ___________________________________________________________

Пономарьов Crop Костянтинович, посвідчення №13941 від 15.12.2017 p., допущений до
роботи в електроустановках до 1000В та вище в якості адміністративно-технічного персоналу,______

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

видано ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Законодавства про 
охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21- 
98», «Правилтехнічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки
України»(розділ 4, п.П» № 1458 від 29.11.2019 p.;_______________________________________________

Коломицев Андрій Володимирович, посвідчення тракториста-машишіста АБ№054912, видано 
ІДТН Верхньо-Дніпровського району 24.07.2004 року; Протокол з первірки знань з питань охорони
праці №16 від 15.11.2019р._____________________________________________________________________

Скляр Віталій Миколайович, посвідчення тракториста-машишіста ЕВ№019480. видано 
Державною інспекцією сільского господарства Дніпропетровскій області 13.09.2013 року; Протокол
з первірки знань з питань охорони праці №16 від 15.11.2019р._____________________________________

Перепелиця Володимир Віталійович, посвідчення тракториста-машишіста АБ№300423. 
видано ІДТН Дніпропетровскої ОДА у Новомоськовському р-ні 06.07.2011 року; Протокол з
первірки знань з питань охорони праці №16 від 15.11.2019р.______________________________________

Павлюкович Іван Антонович, посвідчення тракториста-машишіста ЕВ№055263. видано 
Державною інспекцією сільского господарства Дніпропетровській області 22.05.2014 року; Протокол
з первірки знань з питань охорони праці №16 від 15.11.2019р._____________________________________

Крупенін Олександр Анатлоійович, посвідчення тракториста-машишіста АГ№371089. видано 
Петріківскій інспекцією Держтехнагляду України в Дніпропетровскій обл.. 21.11.1993 року;
Протокол з первірки знань з питань охорони праці №16 від 15.11.2019р.___________________________

Срмаков Сергій Миколайович, посвідчення тракториста-машишіста АБ№800087, видано 
інспекцією Держтехнагляду Дніпропетровського району УССР в Дніпропетровскій обл., 17.09.1991
року; Протокол з первірки знань з питань охорони праці №16 від 15.11.2019р._____________________

Попов Микола Михайлович, посвідчення машиніста автомобільних кранів №021300 від
24.02.1995року; Протокол з первірки знань з питань охорони праці №27 від 13.12.2019р.;__________

Колихаєв Олександр Юрійович, посвідчення ліфтера №13904, видано ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.02-08» № 1339 від 05.11.2019 p.;__________________________________________________

Жук Володимир Васильович, посвідчення ліфтера №17372. видано ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП
0.00-1.02-08» № 1338 від 05.11.2019 p.;__________________________________________________________

Рован Павло Михайлович, посвідчення ліфтера №13907, видано ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП
0.00-1.02-08» № 1339 від 05.11.2019 p.;__________________________________________________________

Середа Станіслав Петрович, посвідчення ліфтера №13905, видано ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП
0.00-1.02-08» № 1339 від 05.11.2019 p.;_________________________________________________________

Кулеба Віталій Володимирович, посвідчення ліфтера №13908, видано ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.02-08» № 1339 від 05.11.2019 p.;



Фільчаков Микола Радиславович, посвідчення стропальника №12617, видано ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил охорони праці під час ексалуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання___________ НПАОП
0.00-1.80-08» № 969 від 13.08.2019 р.:___________________________________________________________

Марченко Олександр Валентинович, посвідчення стропальника №2390, видано ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил охорони праці під час 
ексалуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
НПАОП 0.00-1.80-08» № 162 від 13.02.2019 р.:_________ ________________________________________

Рибка Сергій Іванович, посвідчення стропальника №12617, видано ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», Протокол з перевірки знань «Правил охорони праці під час ексалуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-
08» № 969 від 13.08.2019 р.:____________________________________________________________________

З метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації машин та механнізмів підвищеної 
небезпеки на підприємстві створені: служба охорони праці та цивільного захисту, служба 
автотранспорту, управління матеріально-технічного забезпечення, виробничо-технічний відділ, 
управління експлуатації, аваріно-диспетчерська служба, служба контролю за виробництвом,
вимірювальна електролабораторія.______________________________________________________________

Наказом по товариству від 01.08.2016 №190 К створена і функціонує служба охорони праці та
цивільного захисту. Службу очолює начальник Уласевич Т.М.____________________________________

наявністю служби охорони праці,
В АТ «Дніпрогаз» функціонує кабінет служби охорони праці та цивільного захисту, 

оснащений комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 
довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, перевірки знань у формі тестування, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці. З 
персоналом постійно проводяться заняття по наданню домедичної допомоги особам при 
невідкладних станах, в т.ч. з використанням роботу-тренажеру серцево-легеневої і мозкової
реанімації. _______________________________________ ________________________________________

Укладено Договір підряду на часткове технічне обслуговування ліфтів № 10482/01/154994 від
01.04.2014 р.з TOB ВТО «Дніпро-ліфт»:____________________ ____________________________________

Уклакдено Договір на надання послуг та виконання робіт з технічного обслуговування
техніки №СО 14/02-741 від 14.02.2017 року з ТОВ «Констракшн Машинері»:______________________

Наказом №01.2Но-149-0420 від 29.04.2020р. призначено відповідальних за виконання робіт з
підвищеною небезпекою. _________________________

Наказом №01.2Но-148-0420 від 29.04.2020р. призначено відповідальних за дотримання вимог
нормативних актів з охорони праці та виробничої санітарії в підрозділах пі лприємгтвя._____________

Наказом №01.2Но-147-0420 від 29.04.2020р. призначено відповідальних за організацію 
відомчого нагляду за утриманняя та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв та відповідного обладнання._____________________________________________

Наказом №01,2Но-157-0520 від 05.05.2020 призначено осіб, відповідальних за безпечну
експлуатацію вантажного ліфта.______________________________________ ________________________

Наказом №02.2.9.ІНо-286-0819 від 06.08.2019 призначена особа, відповідальна за
електрогосподарство підприємства._____________________

Наказом №01.2Но-158-0520 від 05.05.2020 затверджено Положення про розробку інструкції з
охорони праці в АТ "Дніпрогаз".________________________________

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». Робітники товариства, які задіяні на роботах з 
транспортування, завантаження, розвантаження і зберігання балонів з газами, пройшли перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють у товаристві в межах 
своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці._________________________



Наказом по товариству №01.2Но-87-0219 від 26.02.2020р. введені в дію інструкції з охорони
праці:_________________________________________________________________________________________

№8 3 охорони праці під час роботи на електротельфері._______________________________________
№21 3 охорони праці для тракториста.______________________________________________________
№22 З ОП для слюсаря -  електромонтажника.________________________________________________
№29 3 охорони праці для слюсарів з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів._______
№30 3 охорони праці для осіб, допущених до управління вантажним ліфтом.___________________
№37 3 надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах.________________________
№45 3 охорони праці при роботі на канавному підйомнику для технічного обслуговування і
ремонту автотранспорту.___________________________________________________________________
№62 3 охорони праці під час виконання робіт з ручним електроінструментом.__________________
№63 3 охорони праці під час ремонту та техничного обслуговування вантажопідіймальних
механізмів з електроприводом.______________________________________________________________
№72 3 охорони праці для машиніста екскаватора.____________________________________________
№73 Для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. 
№74 Для ІТР, які здійснюють нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів._______________________________________________________________
№75 Для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.
№76 Для осіб, виконуючих роботи вантажопідіймальними машинами, які керуються з підлоги.
№97 З ОП для водія автомобільного крану.__________________________________________________
№105 З ОП при роботі на автомобілі з гідропідйомником і телескопічною вишкою._____________
№123 3 електробезпеки для І групи._________________________________________________ _______
(яких необхідно дотримуватися робітникам під час експлуатації елементів систем
газопостачання природного газу та інш. устатковання зазначеного в данній декларації)_________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На все обладнання підвищеної небезпеки, що знаходиться в експлуатауції заведені та ведуться 

експлуатаційні паспорти в які заносяться всі данні про попереднє/наступне технічне обслуговування.
ЧТО. ПТО. капітальні та поточні ремонти, заміна вузлів, агрегатів та інше._________________________

В експлуатаційному паспорті на Екскаватор ІСВ ЗСХ БіїеІУ^ег. попередній ТО січень 2020р., 
наступний ТО січень 2021р., зареєстрований 06.07.2011р. Територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетро- вській області:____________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Навантажувач-екскаватор ДСВ ЗСХ14М2\УЕ, попередній ТО 
січень 2020р., наступний ТО січень 2021р., зареєстрований 14.12.2012р. Територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області:_______________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Навантажувач-екскаватор ІСВ ЗСХ ЗіїеМазгег. попередній ТО 
січень 2020р.. наступний ТО січень 2021р.. зареєстрований 06.12.2013р. Територіальним управлінням
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області._____________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Трактор колісний МТЗ-82.1. попередній ТО січень 2020р.. 
наступний ТО січень 2021р.. зареєстрований 11.04.2016р. Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області: ___________________________________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Екскаватор Е0-2206, попередній ТО січень 2020р.. наступний 
ТО січень 2021р.. зареєстрований 06.01.2012р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по
Дніпропетровській області:____________________________________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Кран автомобільний стріловий КС-4574 на шасі КрАЗ-250. в 
наявності інформація про попередній ОТК 11.07.2019 року, наступний ОТК 11.07.2020 року: 
попередній ЧТО 04.06.2019р.: наступний ВПТО -  до 25.06.2020 року. Перевірка проводилась
діагностичною лабораторією ТОВ «Технічний центр»:___________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Кран автомобільний стріловий КС-2571А-1 на шасі ЗИЛ 
431412. в наявності інформація про наступний ОТК 13.07.2020 року: попередній ЧТО 04.06.2019р.. 
наступний ВПТО -  до 20.08.2020 року. Перевірка проводилась діагностичною лабораторією ТОВ 
«Технічний центр»:___________________________________________________________________



В експлуатаційному паспорті на Таль ручний шестерний типу М-10, в наявності інформація про 
попередній ЧТО 04.06.2019р.; наступний ВПТО -  до 25.06.2020 року. Перевірка проводилась
діагностичною лабораторією ТОВ «Технічний центр»;___________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Підйомник монтажний спеціальний на базі трактора колісного 
«Беларус-82.1» в наявності інформація про попередній ТО січень 2020р., наступний ТО січень 
2021р., наступний ПТО -  18.05.2020 року. Перевірка проводилась діагностичною лабораторією ТОВ
«Технічний центр»; ___________________________________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Мостовий одно балковий опорний кран, модель УЛ 314/15, в 
наявності інформація про попередній ЧТО 19.12.2019 р, наступний ЧТО 19.12.2020 р., ВПТО
31.01.2021 р. Перевірка проводилась ДП «Придніпровський експертно-технічний центр
Держпраці»;___________________________________________________________________________________

В експлуатаційному паспорті на Таль електрична канатна, модель Т І0312, в наявності 
інформація про попередній ЧТО 19.12.2019 р, наступний ВПТО 31.01.2021 р. Перевірка
проводилась ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»;_____________________

В експлуатаційному паспорті на Лебідка ручна, модель 80-460. в наявності інформація про 
попередній ЧТО 19.12.2019 р, наступний ВПТО 31.01.2021 р. Перевірка проводилась ДП
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»;______________________________________

В експлуатаційному паспорті на Ліфт вантажний, попередній ОТК 23.02.2020 року, наступний 
ОТК 23.02.2021 року; попередній ЧТО 18.06.2019р.; наступний ВПТО-до 18.06.2020 року. Перевірка
проводилась електро-технічною лабораторією ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт»;___________________________

Трансформаторний пункт ТП-24 за адресою м. Дніпро вул. Масивна. В наявності технічний звіт 
про проведення вимірів в електроустановках, виконаний електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА 
Купіна», свідоцтво про засвідчення технічної компетенції № ПЧ 06-2/155-2018 від 24.04.2018
року;_________________________________________________________________________________________

Комплектна трансформаторна підстанція КТП 427 за адресою Дніпропетровська область. 
Дніпропетровський район, с. Обухівка. б/в «Вогник» В наявності технічний звіт про проведення 
вимірів в електроустановках, виконаний електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна», 
свідоцтво про засвідчення технічної компетенції № ПЧ 06-2/155-2018 від 24.04.2018
року;_________________________________________________________________________________________

Комплектна трансформаторна підстанція КТП 374 за адресою Дніпропетровська область. 
Дніпропетровський район, с. Горянівка, В наявності технічний звіт про проведення вимірів в 
електроустановках, виконаний електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна», свідоцтво про
засвідчення технічної компетенції № ПЧ 06-2/155-2018 від 24.04.2018 року;________________________

Комплектна трансформаторна підстанція КТП 341 за адресою Дніпропетровська область. 
Дніпропетровський район, с. Горянівка В наявності технічний звіт про проведення вимірів в 
електроустановках, виконаний електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна», свідоцтво про
засвідчення технічної компетенції № ПЧ 06-2/155-2018 від 24.04.2018 року;________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наказом №01.2Но-163-0520 від 07.05.2020 визначено порядок приймання на склад, видачу в 

підрозділи і списання спецодягу, спец взуття та інших засобів індивідуального захисту, 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 забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального______
захисту в повному обсязі відповідно до вимог «Мінімальні вимоги забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям .та іншими засобами індивідуального захисту на робочих місцях АТ
"Дніпрогаз", розроблених та затверджених наказом №01.2Но-156-0520 від 05.05.2020 року._________

Проведена атестація робочих місць за умовами праці, затверджений перелік робіт, професій та 
посад, що мають на підвищену тарифну ставку та скорочений робочий тиждень, додаткову 
відпустку, пільгове пенсійне забезпечення -  наказ від 05.12.2018 р. №01.9.1Но546-1218.____________



Відповідно до наказу від 07.08.2019 року №01.8Но-288-081. на підставі наказу Міністерства
охорони здоров'яУкраїни від 21.05.2007 року №246 «Про затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», робітники пройшли медогляд в вересні 2019 року у 
КЗ «Дніпропетровська міська поліклініка №6» ДОР (Договір №38А491-6785-19/33 від 01.01.2019
року)._________________________________________________________________________________________

На підприємстві в наявності матеріально-технічна база, нормативно-правова база та навчально-
методичне забезпечення, які відповідають вимогам законодавства:________________________________

Законам України: _________________________________________________________________
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки». «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві»._________________________________________________________

Нормативно-правовим актам з охорони праці:________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці при виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП
45.2-7.02-12 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-6.16-12 «Порядок 
проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з 
використанням газу у побуті». НПАОП 0.00-7.11-01 «Загальні вимоги стосовно забезпечння 
роботодавцем охорони праці прауівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно-небезпечних середовищах». НПАОП 0.00- 
1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації облоаднання. що працює під тиском», НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»,НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту 
здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила 
безпечної експлуатації магістральних газопроводів», НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної 
експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних 
станцій». 

У товаристві затверджені та введені в дію:___________________________________________________
Система управління охороною праці АТ «Дніпрогаз». затверджена наказом №250 від 02.07.2019 

року , функціонує з 5 липня 2019 у відповідності до вимог нормативних документів та нормативно- 
правових актів з охорони праці та промислової безпеки, якими керуються працівники АТ 
«Дніпрогаз», у т.ч: 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; «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»; 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»; 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 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 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»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»._______

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом № 01. 2Но-323-0718 від 23.07.2018р.______________________________________



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питаньохорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових 
актів зохорони праці під час виконання робіт, які деклар^

нормативно-правової та матеріально-технічної ного забезпечення)

(підгґис)

20 ов 2

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(ЬЙиЬ.

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, устаткування 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.



Головне управління Держпраці] 
у Дніпропетровській області !

Вхід. №


