
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
49000. Дніпропетровська обл.. м.Дніпро, вул. Олександра К р и м с ь к о г о ,  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 , Alla.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 області________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

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

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________ 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 ю ридичної 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:

Технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природного газу суб'єктам 
господарювання та до населених пунктів, технологічного устаткування та його елементів 
магістральних газопроводів:__________________
розподільчих газопроводів високого тиску І категорії від 0,6 до 1,2 МПа діаметрами від 15 мм до
1000 мм. 1957 р.в.-2020 р.в. Україна:____________________________________________________________
розподільчих газопроводів високого тиску II категорії від 0,3 до 0,6 МПа діаметрами від 15мм до
1000 мм1957 Р.В.-2020 р.в, Україна:_____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки 
розподільчих газопроводів середнього тиску від 0,005 до 0,3 МПа від 15 мм до 1000 мм!957 р.в,- 
2020 р.в, Україна:_____________________________________________________________________________
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розподільчих газопроводів низького тиску до 0,005 МПа від 15 мм до 1000 мм!957 р.в.-2020 р.в, 
Україна;__________________________________________________
устатковання пунктів редукування газу(в складі: ГРП - 229 од.. ШГРП -  1496 од.);_________________
газозаправна міні станція АГЗКм (МСН-14) -  Іо д .. 2013 р.в.. Італія;______________________________

магістрального газопроводу відводу DnlOO, РпЗОО та ГРС с. Горянівка, 2000 р.в., Україна;_________
засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії (УКЗ 344 од., УДЗ 92 од.);_____

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

Кількість робочих місць -  830, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 750_____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративну діяльність Товариство проводить за юридичною адресою: 49021 Дніпропетровська
область м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5._______________________________________________
На балансі AT «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. Європейська, 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 AT «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 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 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 рЛ._____________________________________________



Члени комісії: Директор технічний AT «Дніпрогаз» Безпрозваний Ю.Л. головний інженер
Матіенко С.Л., 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 Л.І.. 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 
облоаднання, 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

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

ТОВ «Професіонали», протокол № 01 від 10.03.2020 року._______________________________________
В структурних підрозділах Товариства:_________________________________________________________
Служба контролю за виробництвом - начальник служби Гнилов - Магеррамов Володимир 
Васильович, що має IV групу з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Голови правління AT «Дніпрогаз» від 27.02.2020 року № 01.2 Но-101-0220, 
протокол № 17 від 25.05.2020 року:
Дільниця захисту від корозії газопроводів та споруд на них (ЕХЗ) -  старший майстер Гурський 
Василь Михайлович, що має IV групу з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Голови правління AT «Дніпрогаз» від 27.02.2020 року № 01.2 Но-101- 
0220. протокол № 19 від 25.05.2020 року;
Вимірювальна електролабораторія -  головний енергетик -  начальник лабораторії Грачова Наталія 
Миколаївна, що має V групу з електробезпеки, 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 .ІЬ  № 959 від 09.08.2019 p.:________________________________________________
Дільниця КПО (технічного обстеження) газопроводів - старший майстер Студнєв Сергій 
Аркадійович, що має IV групу з електробезпеки, який пройшов перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Голови правління AT «Дніпрогаз» від 27.02.2020 року № 01.2 Но-101-0220. 
протокол № 17 від 25.05.2020 року.________________________________________



Наказом по товариству від 01.08.2016 №190 К створена і функціонує служба охорони праці та 
цивільного захисту. Службу очолює начальник Уласевич Т.М.. пройшла 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». «Правила охорони 
праці при виконання робіт на висоті». «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті». «Правила охорони праці під час 
зварювання металів». «Охорона праці та промислова безпека у будівництві». «Порядок проведення 
технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу у 
побуті». «Загальні вимоги стосовно забезпечння роботодавцем охорони праці прауівників». «Вимоги 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно-небезпечних 
середовищах». «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів». «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». « Правила охорони праці під час 
експлуатації облоаднання. що працює під тиском». «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». «Вимоги щодо 
безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. «Правила безпечної 
експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних
станцій», в ТОВ «Професіонали», протокол № 01 від 10.03.2020 року.____________________________

наявністю служби охорони праці 
Працівники Товариства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних

закладах на навчальних курсах .________________________________________________________________
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» та «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці», затверджене та введене в дію наказом по Товариству від 
23.07.2018р № 323. Робітники товариства, які задіяні на роботах з експлуатації технологічного 
устаткування та його елементів систем газопостачання природного газу суб'єктам господарювання та 
до населених пунктів, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з 
охорони праці та пожежної безпеки, що діють у товаристві в межах своїх повноважень, та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки з внесенням запису до відповідних журналів
реєстрації інструктажів._____________________________________

На підприємстві розроблена та затверджена структурна схема, наказ від 30.04.2020 р. 
№01.9.2Но-153-0420. відповідно до якої входять: служба охорони праці та цивільного захисту: 
виробничо-технічний відділ: управління експлуатації, яке складається з чотирох виробничо- 
експлуатаційних служб, аварійно-диспетчерської служби, служби контролю за виробництвом: 
управління метрології, яке складається з відділу лабораторних вимірів, відділу обслуговування 
вузлів ообліку газу, відділу інспектування, служба автотранспорту), відділ капітального будівництва.
відділ технічного обслуговування.___________________________________________

Розроблені та затверджені посадові інструкції для ІТП та робочі інструкції для працівників -
накази від 01.07.2016 р. №204. від 19.07.16 р. №211.______________________________________________

Наказами від 31.03.2016 р. №100 та від 21.08.2019 р. №01.9.2Но-305-0919 затверджені та введені
в дію технологічні карти на виконання робіт.____________________________________________________

Наказом №02.1.2Но-159-0520 від 06.05.2020 р. призначено відповідальних осіб за безпечну
експлуатацію складових газорозподільних систем._______________________________________________

Наказом по товариству № 01.2Но-152-0420 від 29.04.2020р. призначено відовідальних по нагляду
за технічним станом та безпечною експлуатацією обладнання, що працює під тиском.______________

Наказом №01.2Но-151-0420 від 29.04.2020р. призначено відповідальних за стан охорони праці
при експлуатації магістрального газопроводу.___________________________________________________

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 підприємства._____________



Наказом №01,2Но-146-0420 від 29.04.2020р. призначено відповідальних за технічний стан та
безпечну експлуатацію фільтрів вісцинових._____________________________________________________

Наказом №02.2.9.1Но-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".________________________________________________________________

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

№12 3 охорони праці для монтераз захисту від корозії газопроводів та споруд на них;____________
№14 3 ОП для лаборанта-металографа лабораторії контролю якості зварних з'єднань;____________
№17 З ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів (обхід газопроводів); 
№18 3 ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів (виконання земляних
робіт);_____________________________________________________________________________________
№19 З ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання (ГРИ. ШРП. РД);________
№20 З ОП при виконанні ізолювальних робіт;________________________________________________
№22 З ОП для слюсаря -  електромонтажника:________________________________________________
№23 З ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування;______________________
№24 З ОП при виконанні робіт в газових колодязях;__________________________________________
№26 З ОП для електрогазозварника;_________________________________________________________
№28 З ОП для газозварника:____________ ___________________________________________________
№31 З ОП для дефектоскопіста рентгено-гамаграфування лабораторії контролю якості зварних
з'єднань;____________________________________________________________________________
№36 3 охорони праці для зварника пластмас;_________________________________________________
№37 3 надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах;_________________________
№38 З ОП для монтерів з захисту підземних трубопроводів від корозії дільниці КПО (ТО)
газопроводів:__________________________________________________________________
№51 З ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (чергових ГРП високого
тиску); __________________________________________________________________
№54 З ОП при виконанні робіт по обслуговуванню надземних газопроводів та запірної арматури
на них;____________________________________________________________ ________________________
№55 3 охорони праці при транспортуванні, зберіганні і експлуатації балонів зрідженого газу;____
№58 З ОП під час виконання робіт з приєднання нових газопроводів до діючих;________________
№62 3 охорони праці під час виконання робіт з ручним електроінструментом;__________________
№69 З ОП для слюсаря з аварійно-відбудовних робіт аварійно-диспетчерської служби;_________
№89 З ОП при роботі в шланговому протигазі ПШ-1;_________________________________________
№96 З ОП для налагоджувальника КВП і А;__________________________________________________
№118 3 перевіркі придатності рятувальних поясів, рятувальних мотузок, протигазів і порядок їх
випробувань;______________________________________________________________________________
№123 3 електробезпеки для І групи:_________________________________________________________
№125 З ОП для слюсарів комплексної бригади по обслуговуванню ГК. надземних газопроводів і
вимикаючих пристроїв на вводах;____________ _________________________________________ _____
№127 З ОП при відборі проб природного газу у пробовідбірник для проведення випробувань;
№129 Для електрозварника ручного зварювання;_____________________________________________
№135 З ОП для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування;_____________________
№ 1373 ОП при виконанні робіт з визначення складу газу та його щільності на хроматографі;
№139 З ОП при проведенні випробувань інтенсивності запаху природного газу приладовим
методом:_____________________________________________________________
№148 3 охорони праці під час експлуатації газоаналізаторів-експлозиметрів типу СТХ-17;______
№149 З ОП для оператора'газорозподільної станції (МГ);______________________________________
№155 З ОП для наповнювача балонів (АГНКС);_______________________________________________
№158 З ОП для трубопровідника лінійного:__________________________________________________
№159 З ОП при виконанні робіт в охоронній зоні об'єктів МГ;
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№162 З ОП під час видалення конденсату з лінійної частини магістральних газопроводів та
комунікацій ГРС;___________________________________________________________________________
№163 3 охорони праці під час отримування, перевезення, зберігання і застосування одоранту; 
№164 З ОП по пуску, зупинці, зміні режимів і аварійним переключенням на ГРС магістральних
газопроводів;______________________________________________________________________________
№169 З ОП для обхідника лінійного;________________________________________________________
№172 З ОП при технічному обслуговуванні установок захисту від корозії підземних газопроводів
і конструктивних елементів захисту.________________________________________________________
(яких необхідно дотримуватися робітникам під час експлуатації елементів систем
газопостачання природного газу та іншого устатковання зазначеного в данній декларації)_______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
У АТ «Дніпрогаз» для забезпечення належної експлуатації є в наявності необхідний інструмент, 

прилади та пристрої, автотранспорт, які знаходяться у справному стані та придатні для безпечного
застосування.__________________________________________________________________ _______________

Експлуатація устатковання забезпечується комплексом заходів, в тому числі технічного огляду, 
технічного обслуговування і ремонту, згідно графіків і планів, затверджених в установленому
п о р я д к у . _________________________________________________________________________

Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації фахівців, керівників і 
робочих та застосуванням придатного до експлуатації обладнання, устатковання. що має віпповіпну
експлуатаційну документацію в тому числі паспорти та інструкції з користування._________________

Укладено договір № 16811/01/216595 від 23.05.2016р.(в 2019р. термін дії подовжено до 2022р.) 
між АТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Мікрометан СЕРВІС» на технічне обслуговування газового 
заправочного компресорного пункту МСН-14.

Наказом по Товариству №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. _______________________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Працівники АТ «Дніпрогаз» 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. Крім того, працівники постійно забезпечуються також миючими та знезаражуючими
засобами.______________________________________________

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».______________________________________________________________________________________

Також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через
мережу Інтернет._____________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з
охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.____________________________

В АТ «Дніпрогаз» функціонує кабінет служби охорони праці та цивільного захисту, оснащений 
комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно-правовими 
актами охорони праці, пожежної бензпеки та цивільного захисту, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, де проводятьтся вступний інструктаж 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. п п
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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