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Відомості про роботодавця
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Соборна, 76, код ЄДРПОУ
00178353._________________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

генеральний директор - Вороній Сергій Анатолійович, телефон (05632) 6-86-70_____________
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;

ФІЛІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ПАВЛОГРАДСЬКА»______________
51453. Дніпропетровська область. Павлоградський район, село Вербки. вулиця Шахтарська. 8.
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»_________________
(найменування страхової компанії,

Строк дії: 28 лютого 2019 року, номер Р0-00063947 від 30 березня 2018року.________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________________________ Не проводився____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Воронін 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, що виконуються на висоті понад І.Зметра______________________________________
(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: 35, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 15_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: 6.______________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів,

Кількість структурних підрозділів: 3. а саме - енерго-механічна, виробничо-технічна служби,
дільниця контролю якості.___________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
У ПрАТ «ДТЕК ЛАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» діє система управління охороною праці. Наказом
№ 5-к від 02.01.2013р. заступником генерального директора з охорони праці призначено Томака
Юрія Михайловича. Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК ЛАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Воронін
Сергій Анатолійович, заступник генерального директора з охорони праці Томак Юрій
Михайлович пройшли навчання в ДУ «НЛДІПБО» та перевірку знань загального курсу охорони
праці комісією Держпраці, створеною на підставі наказу Держпраці № 113 від 09.10.2016р.
(витяг з протоколу № 45-16 від 10.10.2016рЛ.___________________________________________
В ФІЛІЇ «ПЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАЛВУГІЛЛЯ» розпорядженням № 66 від 20.01.2017р. переглянута та діє
служба охорони праці. Розпорядженням № 87-к від 01.03.2013р. заступником директора з
охорони праці призначена Ганіна О.В._________________________________________________
Розпорядженням № 1593 від 28.12.2017р. переглянутий перелік робіт підвищеної небезпеки,
що виконуються на пі лприємстві. переглянутий та затверджений перелік відповідальних осіб
за безпечне їх виконання та видачу нарядів - допусків.___________________________________
Розпорядженням № 116 від 30.01.2018р. призначено відповідальних: за безпечне виконання
робіт, що виконуються на висоті понад 1,3м - головного інженера Літвінова К.О., який пройшов
навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», загального курсу охорони праці у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу № 11 від 16.01.2017р.,
витяг з протоколу №11 від 16.01.2017р.)._______________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Розпорядженням № 80 від 23.01.2017р. переглянут состав комісії з перевірки знань з питань
охорони праці у працівників ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК
ЛАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Голова комісії - директор ФІЛІЇ «ЛЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Федоров A.B. та члени комісії: заступник директора з охорони
праці Ганіна О.В.. головний інженер Літвінов К.О.. заступник директора з якості Алієва 11.В.,
начальник відділу з управління персоналом Мулікова О.В. пройшли навчання у ТОВ
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань загального курсу охорони праці
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 405 від 30.11.2016р. (витяги з протоколів № 113 від 15.02.2017р., № 25 від
18.01.2017р.).. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(витяг з протоколу №11 від 16.01.2017р.)._____________________________________ _
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію розпорядженням № 594 від
25.05.2017р.: «Положення про службу охорони праці на підприємстві», «Положення про
Комітет з безпеки праці (постійно діючої комісії з охорони праці)». «Положення про нарядну
систему». «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та внутрішньокорпоративних процедур» та ін.
Робітники ФІЛІЇ «ПЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» Пр АТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»: робітники підприємства, що мають професію монтажник, пройшли
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті», виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на
пі лприємстві
в межах своїх повноважень постійно діючою комісією ФІЛІЇ «ЦЗФ

- ПАВЛОГРАДСЬКА» Пр АТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (протоколи № 1-11 від
29.11.2017р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в
журналах. На підприємстві ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці з відмітками про
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів. На підприємстві
переглянуті та введені в дію наказами № 682 від 12.06.2017р.. № 872 від 28.07.2017р.
екзаменаційні квитки для перевірки знань з питань охорони праці за професіями та для
інженерно -технічних працівників.____________________________________________________
Розпорядженням № 974 від 24.11.2016р. в ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці
на види робіт підвищеної небезпеки. В тому числі інструкції з охорони праці: № 07ЕМС-16
«Інструкція з охорони праці для монтажника». № 0101-16 «Інструкція з охорони праці при
виконанні робіт із застосуванням драбин, на риштуваннях і помостах». № 0701-16 №
«Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті». Нормативні акти з охорони праці,
що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок
опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на
підприємстві».
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з
експлуатації на пояси запобіжні № 1362. 1367. 1368. 1370. 1418. 1434. 2004 р. в. (протокол №
3019/18 від 29.06.2018р. перевірки поясів запобіжних № 1362. 1367. 1368, 1370. 1418. 1434 з
висновком «придатні до подальшої експлуатації»4), акт № 5 від 05.06.2018р. перевірки драбин з
висновком «придатні до подальшої експлуатації». Пояси запобіжні, каски, спецодяг,
спецвзуття. СІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробника. Перевірка контролю якості
запобіжних поясів виконується спеціалізованою лабораторією ФІЛІЇ «ПУМТП» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1670-2015.__________________
експлуатаційної документації,

Робітники ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» Пр АТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту ві лгпові дно до Галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників вугільної промисловості та Колективним договором
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Засоби підлягають випробуванням та оглядам у
ві ттпові дні строки. Періодичність видачі спеціального одягу дотримується.__________________
засобів індивідуального захисту,

ФІЛІЯ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» забезпечена
нормативно-правовою базою, а саме: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу
охорони праці». Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992р (із змінами).
НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки на підприємствах із збагачення та брикетування вугілля
(сланців)». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». Постанова КМУ від 30.11.2011р. № 1232 «Про затвердження
порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних
захворювань і аварій на виробництві». Матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчальнометодичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони
праці в повному обсязі. На підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми

з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки. Робітники підприємства щорічно
проходять спеціальне навчання та перевірку знань постійно діючою комісією з охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
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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.”.

