
Відомості про роботодавця: Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання 
_________________  «Павлоградський хімічний завод» ______ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Україна. 51400. Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44 _
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 14310112. Генеральний директор Д ії «НВО «ПХЗ» Шиман Леонід Миколайович, 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Тел. (0563) 210-405. Факс (0563) 210-545. E-mail: tdir@pkhz.dp.ua. office@pkhz.dp.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;

Україна. 51400. Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44_______
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

ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 11\17-ОГЮ\Ш 1УГП34-555617;
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № Ю\17-ОПО\Ш 1\ТГІ 18-555517;
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 03\17-ОПО\Ц1 Щ95-555117;
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 07\17-ОПО\Ц11УГГІ6-555217:
ГІАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 08\17-ОПО\Ц11УШ7-555317:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 09\17-ОПО\Ц11УШ8-555417;

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я,___________________  ІІІиман Леонід М иколайович___________________________

(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 1000 В_______
________________________ (п. 16. дод. 6 Порядку) ________________________________________
(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,

Кількість робочих місць -ЗО, у тому__числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 30: будівель і споруд - трансформаторних підстанцій 6/0,4кВ - 46 шт., 
п/ст «Хімзавод» 35/6 кВ. 1 адміністративна будівля. побутові приміщення.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:tdir@pkhz.dp.ua
mailto:office@pkhz.dp.ua


Інші відомості: Керівники підприємства, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
з питань охорони прані та промислової безпеки: Генеральний директор Шиман JI.M.. директор 
технічний Устименко Є.Б., заступник директора технічного Федоренко І.С. пройшли навчання у 
ДГі «ГНМЦ» та перевірку знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів з охорони 
праці у комісіях Держгіпромнагляду та Держпраці (протоколи № 546-15 від 20.11.2015 p., 
№ 381-16 від 21.10.2016 p.. № 203-17 від 26.05.2017 p.. № 435-15 від 16.10.2015 p.. № 201-18 від 
18.05.2018 р.У у т.ч. загальний курс с ОП. НПАОП 0.00-1-71-13. НПАОП 40.1-12-98.

На підприємстві наказом № 246 від 28.03.2006 р. створено управління охорони праці, 
екологічного нагляду та спецрежиму. Начальником управління охорони праці, екологічного 
нагляду та спецрежиму - головним екологом призначена Холоденко Т.Ф. До складу управління 
охорони праці, екологічного нагляду та спец режиму входить відділ охорони праці. Наказом 
№ 271 від 05.04.2006 р. начальником відділу охорони праці управління охорони праці, 
екологічного нагляду та спец режиму призначено Дирвянську Н.М. Начальник УОП ЕН та СР 
Холоденко Т.Ф.. начальник ВОП Дирвянська Н.М.. а також інженери з ОН ВОП та провідний 
інженер з ОП Панчишний Є.С. Енергоуправління пройшли навчання у ДП «ГНМЦ» та 
перевірку знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці у комісіях 
Держгіпромнагляду та Держпраці (протоколи № 435-15 від 16.10.2015 p.. № 203-17 від
26.05.2017 p.. № 507-15 від 13.11.2015 p.. № 546-15 від 20.11.2015 p.. № 381-16 від 21.10.2016 p.. 
№ 201-18 від 18.05.2018 рЛ. у т.ч. загальний курс с ОП. НПАОП 0.00-1-71-13. 
НПАОП 40.1-12-98.

На підприємстві переглянуті та затверджені: «Положення про підрозділ «Відділ охорони праці» 
(затверджене 12.01.2015 p.): «Положення про систему управління охороною праці» (зміни 
затверджені 29.01.2014 рЛ. Навчання, перевірка знань та інструктажі робітників проводяться 
згідно “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
робітників ДП "НВО “ПХЗ”. яке переглянуте та затверджене наказом по підприємству № 818 від 
04.04.2013р. На підприємстві наказом № 585 від 15.03.2017р. створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці . члени комісії: директор технічний Устименко Є.Б.. начальник УОП ЕН 
та СР Холоденко Т.Ф.. начальник ВОП Дирвянська Н.М.. головний енергетик Овсянников О.В., 
заступник головного механіка Мішин О.В.. начальник відділу кадрів Манько О.М.. 
юрисконсульт Кузіна М.Б. пройшли навчання у ДП «ГНМІІ» та перевірку знань з питань 
охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці у комісіях Держгіпромнагляду та 
Держпраці (протоколи № 507-15 від 13.11.2015 p.. № 546 від 20.11.2015 p.. № 381-16 від
21.10.2016 р.. № 203-17 від 26.05.2017 p.. № 201-18 від 18.05.2018 рЛ. у т.ч. загальний курс с ОП. 
НПАОП 0.00-1-71-13. НПАОП 40.1-12-98. Працівники електротехнічного персоналу: старший 
майстер служби експлуатації ЕД ЕУ Гончаров Д.В.. старший майстер служби з ремонту і. 
монтажу високовольтного електроустаткування до 35 кВ ЕД ЕУ Носач С.М.; начальник дільниці 
Електротехнічної лабораторії ЕД ЕУ Донський С.С.: інженер з релейного захисту і 
електроавтоматики 1 категорії Електротехнічної лабораторії ЕД ЕУ Оболонська О .А. та змінні 
майстри служби експлуатації ЕД ЕУ: Петрова С.В.. Швидченко І.В., Коваленко Л.П.. 
Мошнік Л.А. пройшли перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства 
(протоколи № 78 від 19.10.2017р.. № 53 від 29.07.2017р. № 1 від 03.01.2018р.. № 77 
від 19.10.2017р.. № 10 від 07.03.2018р.. № 11 від 07.03.2018рЛ. Робітники електротехнічного 
персоналу пройшли перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства, протоколи 
занесені до «Журналу реєстрації інструкцій з питань охорони праці». Для кожного робітника з 
електротехнічного персоналу розроблене «Учбовий план та програма спеціального навчання з 
питань охорони праці» та білети до нього.

Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства 
наказом № 545 від 28.02.2018 р. призначено головного енергетика Овсянникова О.В.. який 
пройшов навчання у ДП «ГНМЦ» та перевірку знань з питань охорони праці, нормативно-



правових актів з охорони праці у комісіях Держгіпромнагляду та Держпраці (протокол № 507-15
від 13.11.2015 p., № 381-16 від 21.10.2016 рЛ, у т.ч. загальний курс с ОП. НПАОП 0.00-1-71-13. 
НПАОП 40.1-12-98. Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства електро дільниці Енергоуправління наказом № 543 від 25.11.2014 р. 
призначено начальника електродільниці Велигоря С.Ю.. який пройшов навчання у комісії 
підприємства (протокол № 331 від 21.07.2016рЛ. у т.ч. загальний курс с ОП. НПАОП 0.00-1-71- 
13. НПАОП 40.1-12-98. На підприємстві наказом № 584 від 02.03.2018 р. створено комісію з 
перевірки знань з питань технології робіт, пожежної безпеки, охорони праці електротехнічних 
працівників. Члени комісії: директор технічний Устименко Є.Б. (IV гр.). начальник ВОП 
Лирвянська Н.М. (IV грЛ. головний енергетик Овсянников О.В. (V гр.). начальник ЕД ЕУ 
Велигоря С.Ю.(У гр.). голова профспілки Найда 1.Г. (IV гр.). а також заступник директора 
технічного Федоренко І.С. (V гр.). начальник УОГІ ЕН та СР Холоденко Т.Ф. (IV гр.). старший 
майстер служби експлуатації ЕД ЕУ Гончаров Д.В.(У гр.) та інші фахівці, пройшли навчання у 
КП «НКК» ДОР» і перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в комісії за участю представників ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області та Держенергонагляду (протоколи № 165 від 22.07.2016 p.. № 19 від
17.02.2017 p.. № 344 від 24.11.2017 p.. № 220 від 23.08.2016 p.. № 268 від 22.09.2016 p.. № 78 від 
23.04.2018рЛ. присвоєні IV. V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В). Працівники 
електротехнічного персоналу: старший майстер служби з ремонту і монтажу високовольтного 
електроустаткування до 35 кВ ЕД ЕУ Носач С .М.: начальник дільниці Електротехнічної 
лабораторії ЕД ЕУ Донський С.С.: інженер з релейного захисту і електроавтоматики 1 категорії 
Електротехнічної лабораторії ЕД ЕУ Оболонська О.А. та змінні майстри служби експлуатації ЕД 
ЕУ: Петрова С.В.- ТІІвилченко І.В.. Коваленко Л.П.. Мошнік Л.А. пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії 
підприємства, присвоєно IV. V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В), (протоколи № 187 
від 12.10.2017 р.'.№ 193 від 13.10. 2017 p.. № 9  від 18.10.2017 p.. № 13 від 18.10.2017 p.. № 151 від
11.10.2017 p.. № 19 від 20.10.2017 p.. № 17 від 19.10.2017 p.). Робітники електротехнічного 
персоналу пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 у комісії підприємства, присвоєні 
IV. V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В). Протоколи занесені до «Журналу протоколів 
перевірки знань».

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. виконуються згідно з технічною 
документацією, технологічними картами, відповідно до інструкцій і рекомендацій заводі в- 
виробників силами електродільниці Енергоуправління. Для проведення випробувань 
електричного обладнання підприємство має свою електротехнічну лабораторію (дозвіл 
Держпраці № 146.17.30 від 09.10.2017р. на виконання випробування електричного устатковання 
електричних мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ 
включно)). На підприємстві Генеральним директором затверджені: «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки» від 12.01.2016 р. переліки осіб, які мають право видачі наряд-допусків 
(розпоряджень) бути: керівниками робіт, допускачами. наглядачами, членами бригади від
29.12.2017 р. та від 26.03.2018 р. Посадові особи мають вишу і середньо-технічну фахову освіту. 
Робітники мають в и ш у , середньотехнічну Фахову освіту, професійну підготовку та підвищення 
кваліфікації, здобуту на курсах професійної підготовки у учбовому центру «Професіонал» ДП 
«НВО «ПХЗ» (посвідчення №№ 27781. 27312. 20Г189. 20733. 20776, 20646. 20761, 20763, 20785, 
20191. 20769. 20768. 20786. 27208. 28257. 28311. 19417. 27821, 28023, 26812).

На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці: «Для електромонтера по 
ремонту и обслуговуванню електрообладнання ЕД ЕУ». введена в дію наказом № 98 від 
15.01.2018р.. «Для електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередач ЕД ЕУ», 
введена в дію наказом № 1199 від 04.05.2018р.. «При експлуатації ручного електроінструменту», 
введена в дію наказом № 321 від 08.02.2016р., «При роботі з ручним слюсарно-ковальським 
інструментом і пристосуваннями», введена в дію наказом № 2129 від 15.09.2015 p., «План



локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підстанції «Хімзавод» ЕД ЕУ ДП «НВО
«ПХЗ». введене в дію наказом № 8 від 06.01.2012 р.

На підприємстві ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструкцій з 

питань охорони праці». «Журнал протоколів перевірки знань». «Журнал обліку робіт за 
нарядами і розпорядженнями». «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, 
трансформаторів та ін...». «Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту». 
Посадові особи мають посадові інструкції. Експлуатаційна документація в наявності та в 
повному обсязі.

Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. Працівники забезпечені 
необхідними засобами індивідуального захисту, згідно до галузевих норм та Колективного 
договору на 2018-2022 рр„ в повному обсязі. Нормативно-правова та матеріально-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці. Перелік законодавчих та нормативно- 
правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України «Про охорону 
праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту: НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів». Для проведення робот в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В, на електродільниці є у наявності слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими 
рукоятками, ізолюючі оперативні штанги, ізолюючі кліщі, кліщі для електоовимірювань 
покажчики напруги контактного і безконтактного типа, переносні заземлення, ручний
електроінструмент. Навчально-методичне забезпечення є в повному обсязі. _______ _

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-право^Р^Іцат^^д^но^ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Генеральний директор ДП иНВО ‘ТІХЗ’ 
Шиман Л.М.

(ініціали та прізвище)
М  <0  ̂ 20/,-Р р.

Декларація за]р№с:ф0Жйна у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

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.".


