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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 
______________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАВУГІЛЛЯ»_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код

51400 Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Соборна, будинок 76, 00178353,_____
згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Генеральний директор Воронін Сергій Анатолійович, тел.: (056)326-46-28, факс (056)326-84-91, 
____________________________________ PrikhodkoAliVPdtek.com____________________________________

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;

ФІЛІЯ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».
51412, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Тернівська 25; 51412, Дніпропетровська область, м. 
Павлоград, вулиця Тернівська 27; 51412, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Тернівська 15;
51412, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Тернівська 5: 51500, Дніпропетровська область, м. 
Тернівка, вулиця Харківська 2; 52744, Дніпропетровська область, с. Миколаївка , вулиця Першотравнева ІД; 
51453, Дніпропетровська область, с. Вербки, вулиця Шахтарська 10; 51453, Дніпропетровська область, с.
Вербки, вулиця Шахтарська 8; 51502, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вулиця Маяковського 33;______
52500. Дніпропетровська область, м. Першотравенск, вулиця Шахтарської Слави 7_________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Генеральний договір № 39/3935983/1052/18 обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів від 19.01.18 р. з ПАТ «Страхова Компанія
«ПРОВІДНА», дійсний до 28.02.2019 року________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
-  проведена перевірка стану промислової безпеки і функціонування системи управління охорони 
праці у ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 20-21.08.2018 р. 
Департаментом з охорони праці і промислової безпеки дирекції з видобування вугілля ООО «ДТЕК 
ЕНЕРГО»;
- проведена перевірка стану дотримання законодавства з питань промислової безпеки, охорони 
праці у ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Головним 
управлінням Держпраці в Дніпропетровській області в період з 01.08.2017 р. по 11.08.2017 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ПАВЛОГРАВУГІЛЛЯ». 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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
____________________________Технологічні транспортні засоби______________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), дата виготовлення, країна 
походження:
- навантажувач фронтальний Т-156К (16 один.) -  3 од. 1985р.в., СРСР, 1 од. 1986р.в., СРСР, 1 од. 
1989р.в., СРСР, 3 од. 1991р.в., СРСР, 3 од. 1992р.в., Україна, 1 од. 1993р.в., Україна, 2 од. 1994р.в., 
Україна, 1 од. 1999р.в., Україна, 1 од. 2005р.в., Україна,
- автонавантажувач 4014М (3 один.), 1 од. 1986р.в., СРСР, 1 од. 1987р.в., СРСР, 1 од. 1989р.в., СРСР,
- автонавантажувач 40081, 1989р.в., СРСР;
- автонавантажувач 40814, 1991р.в., СРСР; автонавантажувач 40814, 1991р.в., СРСР;
- автонавантажувач 40815,1995р.в., Україна,
- автонавантажувач 40810 (2 один.) -1  од. 1988р.в., СРСР, 1 од. 1993р.в., Україна,
- вилочний навантажувач СРСО-15, 2012р.в., Китай,
- вилочний навантажувач ДВ-1661.28, 2004р.в., Болгарія,
- вилочний навантажувач (Ю-400, 2004р.в., Болгарія,
- автогрейдер ДЗ-122 А-2 (2 один.) -  1 од. 1990р.в.,СРСР, 1 од. 1998р.в., Росія,
- коток дорожній ДУ-48 (2 один.) -  1 од. 1983р.в., СРСР, 1 од. 1988р.в. СРСР,
- коток дорожній ДУ-48Б, 1999р.в., Україна,
-бульдозер Т-130 (7 один.) -  1 од. 1986р.в. СРСР, 2 од. 1988р.в., СРСР, 2 од. 1989р.в., СРСР, 2 
од.1992р.в., Росія,
- бульдозер Т-170 (19 один.) -  1 од. 1985р.в., СРСР, 2 од. 1987р.в., СРСР, 3 од. 1988р.в., СРСР, 1 од. 
1989р.в., СРСР, 3 од. 1990р.н., 5 од. 1991р.в.,СРСР, 2 од. 1992р.в., Росія, 2 од. 1993р.в., Росія,
- бульдозер ДЗ-171,1993р.в., Україна,
- бульдозер Б-10М. 0101-ЕН, 2012р.в., Росія, бульдозер Б-10М. 0101-ЕН, 2013р.в., Росія,
- бульдозер Б-14М. 6020Е, 2013р.в., Росія,
- бульдозер ДТ-75 (3 один.) -  1 од. 1987р.в., СРСР, 2 од. 2007р.в., Росія,
- бульдозер РИ 754 «НЕВНЕІ^» 2012р.в., Австрія, бульдозер РК 754 «иЕВНЕІ№» 2012р.в., Австрія,
- трактор Т-150К (14 один.) -  1 од. 1980р.в., СРСР, 1 од. 1987р.в., СРСР, 2 од. 1990р.в., СРСР, 1 од. 
1991р.в., СРСР, 6 од. 1992р.в., Україна, 2 од. 1995р.в., Україна, трактор Т-25,1995р.в., Росія,
- трактор МТЗ-80 (4 один.) -  1 од. 1986р.в., СРСР, 1 од. 1987р.в., СРСРД од. 1989р.в., СРСР, 1 
од.1990р.в., СРСР;
- трактор Т-16 МГ-У1, 1992р.в., Україна;
- трактор Т-40 АМ, 1986р.в., СРСР,
- трактор ЮМЗ-6 АКЛ (9 один.) -  2 од. 1989р.в., СРСР, 1 од. 1987р.в., СРСР, 4 од. 1992р.в., Україна, 2 
од. 2006 р.в., Україні,
- трактор ЮМЗ-6 ДМ, 1994р.в., Україна,
- екскаватор ЕО-4321 (6 один.) -  1 од. 1988р.в., СРСР, 2 од. 1992р.в., Україна, 2 од. 1993р.в., Україна, 1 
од. 1994р.в., Україна,
- екскаватор ЕО-2621(7 один.) -  1 од. 1989р.в., СРСР, 1 од. 1992р.в., Україна, 1 од. 1993р.в., Україна, З 
од. 1994р.в., Україна, 1 од. 1997р.в.; Україна,- екскаватор ЕО-2621 В-3 (2 один.) -  1992р.в., Україна, 1 
од.1994р.в., Україна,
- екскаватор Е0-2202, 1997р.в., Україна,
- екскаватор ЕО-3322, 1989р.в., СРСР,
- екскаватор ЕО-4111Г,1991р.в., СРСР.



Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
на підприємстві 171 робочих місць, із них 89 на яких існую підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд (приміщень): 83 будівлі:

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): до складу ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА 
АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» входять 15 структурних підрозділи.

Інші відомості: Прізвище, ім 'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ПАВЛОГРАВУГІЛЛЯ» Воронін Сергій Анатолійович пройшов навчання з охорони праці в об'ємі 
загального курсу «Охорона праці» в державній установі «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці України у Київській області 10.10.2016р. протокол № 45-16.

Заступник генерального директора з охорони праці ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
ПАВЛОГРАВУГІЛЛЯ» Томак Юрій Михайлович пройшов навчання з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці» в державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
України у Київській області 10.10.2016р. протокол № 45-16.

Директор ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Култигін Р.Ю. пройшов 
навчання з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в державній установі «Національний 
науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровської області 27.08.2018р. протокол 
№ 198-2018.

Заступник директора з виробництва ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
Крамчанінов М.О. пройшов навчання з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в державній 
установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», 
м. Київ та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Київській області 26.06.2017р. 
протокол № 35-17, навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 
пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. протокол № 973.

Заступник директора з транспорту Гудаченко І.В. ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» пройшов навчання з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в 
державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ 
«ННДІПБОП», м. Київ та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Київській 
області 21.04.2017р. протокол № 22-17, навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорте 
НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. протокол №973.

Заступник директора з ремонту, утримання доріг та механізації Зубенко В.В. ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА 
АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» пройшов навчання з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці» в державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
України у Дніпропетровської області 27.08.2018р. протокол № 198-2018, навчання з Правил охорони праці 
на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 13.07.2016 р. 
протокол № 649.



в ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» наказом № 604 від 27.09.18р. 
призначені особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки, які пройшли навчання у ФІЛІЇ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та 
перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона 
праці» в комісії підприємства:

Начальник колони дорожньо-будівельної техніки №1 Ковтун Володимир Іванвич, пройшов навчання знань з 
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка 
та перевірку знань 27.10.2017р. протокол № 397, навчання з Правил охорони праці на автомобільному 
транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. протокол №973.

Механік колони дорожньо-будівельної техніки №1 Сумароков Володимир Григорович пройшов навчання 
знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 
м.Тернівка та перевірку знань 22.12.2017р. протокол № 478, навчання з Правил охорони праці на 
автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. 
протокол № 973.

Начальник колони дорожньо-будівельної техніки №2 Григоревський Олександр Володимирович, пройшов 
навчання знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка та перевірку знань 18.09.2016р. протокол N9 335, навчання з Правил 
охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській 
області 05.09.2016 р. протокол № 845.

Механік колони дорожньо-будівельної техніки №2 Чемерис Олександр Володимирович, пройшов навчання 
знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 
м.Тернівка та перевірку знань 19.05.2017 р. протокол № 166, навчання з Правил охорони праці на 
автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 05.09.2016 р.

Механік колони дорожньо-будівельної техніки №2 Федорінов Дмитро Михайлович пройшов навчання знань з 
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка 
та перевірку знань 22.12.2017р. протокол № 478, навчання з Правил охорони праці на автомобільному 
транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. протокол N9 973.

Начальник майстерні з ремонту та експлуатації дорожньо-будівельної техніки Балашов Володимир Іванович, 
пройшов навчання знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка та перевірку знань 22.12.2017р. протокол № 478, навчання з Правил 
охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській 
області 05.09.2016 р. протокол N9 845.

Майстер майстерні з ремонту та експлуатації дорожньо-будівельної техніки Лактіонов Сергій Леонідович 
пройшов навчання знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка та перевірку знань 20.04.2018р. протокол N9 104, навчання з Правил 
охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшов в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській 
області 05.09.2016 р. протокол № 845.



Начальник відділу ремонтно-будівельних робіт Рябченко Ніна Іванівна, пройшла навчання знань з охорони 
праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка та 
перевірку знань 20.05.2016р. протокол №153.

Начальник служби з ремонту та утримання доріг Головатюк Роман Олександрович, пройшов навчання знань з 
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в філії «УКК» ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ м.Тернівка 
та перевірку знань 14.09.2018р. протокол №264.

Наявність служби охорони праці: В ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
створена служба з охорони праці та безпеки дорожнього руху у кількості 5-х осіб:
Заступник директора з охорони праці та безпеки дорожнього руху Бородіна Галина Миколаївна, пройшла 
навчання знань з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» в державній установі 
«Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Київській області 31.03.2017р. 
протокол № 10-17, навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 
пройшла в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці України у Дніпропетровській області 20.09.2017 р. протокол №973.

Спеціаліст з охорони праці Фіщенко Вікторія В'ячеславівна, пройшла навчання знань з охорони праці в об'ємі 
загального курсу «Охорона праці» в державній установі «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці» ДУ «ННДІПБОП», м. Київ та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці України у Дніпропетровської області 27.08.2018р. протокол № 198-2018, навчання з 
Правил охорони праці на автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшла в ТОВ «УЧБОВИЙ 
КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у 
Дніпропетровській області 13.07.2016 р. протокол № 649.

Спеціаліст з охорони праці ІІІмарова Дар'я Олегівна навчання з охорони праці пройшла у ФІЛІЇ «УЧБОВО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та перевірку знань в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці» пройшла 18.05.18р. протокол № 133.

Провідний спеціаліст з безпеки руху Пономаренко Віктор Григорович навчання з охорони праці пройшла у 
ФІЛІЇ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та перевірку знань в об'ємі 
загального курсу «Охорона праці» пройшов 27.10.17р. протокол № 397, навчання з Правил охорони праці на 
автомобільному транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшла в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 13.07.2016 р. 
протокол N9 649.

Спеціаліст з безпеки руху Жадько Василь Іванович навчання з охорони праці пройшла у ФІЛІЇ «УЧБОВО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та перевірку знань в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці» пройшов 17.03.17р. протокол № 78, навчання з Правил охорони праці на автомобільному 
транспорте НПАОП 0.00-1.62-12 пройшла в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБИНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області 13.07.2016 р. протокол №649.

Інформація про інструкції: В ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
переглянуті та затверджені наказом директора № 159 від 21.02.2017р. інструкції з охорони праці для всіх 
видів робіт.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників: в ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА 
АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» наказом № 563 від 04.09.2018 р. створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі:
Бородіна Г.М. - заступник директора з охорони праці та безпеки дорожнього руху 
Крамчанінов М.О. - заступник директора з виробництва 
Гудаченко І.В. -  заступник директора з транспорту
Зубенко В.В. -заступник директора з ремонту, утримання доріг та механізації



Гулін І.П. -  головний механік 
Овсієнко С.В. -  головний енергетик
Скиба О.С. -  начальник юридичного відділу (за погодженням)
Гармаш С.Ю. -  голова ППО ППВП (за погодженням)
Бардук В.З. -голова ППО НПГУ (за погодженням)

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників:
Навчання, перевірка знань та інструктаж робітників проводиться згідно «Положення про порядок проведення 
навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого розпорядженням 
директора N9503 від 28.07.2015р.
На підприємстві обладнане приміщення для проведення навчання з охорони праці з плакатами, відео 
обладнанням та наглядними посібниками, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони 
праці, результати перевірки знань оформлюються протоколами для допуску робітників до виконання робіт.

Експлуатаційна документація: в ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в 
наявності експлуатаційна документація: - паспорти на все обладнання, технологічні паспорти зі схемами 
розміщення обладнання по виробничим дільницям, електричні схеми, виробничо-технічна документація.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники філії забезпечені засобами індивідуального засобу згідно «Галузевих норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників вугільної 
промисловості» в повному обсязі.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення:
В наявності нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення. Матеріально-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

С. А. Воронін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

Виконувач: начальник ТВ Винник В.М 
Тел.Моб (050)480-76-63 
VinnikVN@dtek.com

Заступник директора з ОП та БДР Бородіна Г. 
тел.моб. (050) 488-24-63 
BorodinaGN@dtek.com г

uÇ

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

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