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законодавства з питань охорони праці

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

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Соборна. 76, код ЄДРПОУ
0 0 1 7 8 3 5 3 . __________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

генеральний директор - Воронін 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 ЗБАЕАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ПАВЛОЕРАДСЬКА»______________
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 Г0-00063947 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:
експлуатація технологічних транспортних засобів - 1 одиниця, а саме: навантажувач вилковий
35РГ-7 НУІЖ РАІ, 2014 р.в., Корея, заводський номер НИКНИМ, двигун № 2Р№ 748. серія
та номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 005618 видано Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області 03 січня 2018р.. присвоєно державний номерний знак Т08156АЕ_
(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: 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: 6. Місце стоянки технологічного транспортного засобу
знаходиться за адресою: Дніпропетровська область. Павлоградський район, с. Вербки, вул.
Шахтарська. 8. будівля головного корпусу ЦЗФ «ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»__________________
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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Воронін
Сергій Анатолійович, заступник генерального директора з охорони праці Томак Юрій
Михайлович пройшли навчання в ДУ «ННДІПБО» м. Київ та перевірку знань загального курсу
охорони праці комісією Головного управління Держпраці України в Київський області (витяг з
протоколу № 45-16 від 10.10.2016р.).____________________________________________________
В ФІЛІЇ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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 підприємстві, переглянутий та затверджений перелік відповідальних осіб
за безпечне їх виконання та видачу нарядів - допусків.____________________________________
Розпорядженням № 1008 від 26.07.2018р. призначено відповідального за справний технічний
стан вилочного навантажувача - механіка основного виробництва Сторчая С.В.. який пройшов
навчання вимог НПАОП 0.00-1.75-07 «Правила охорони праці під час вантажорозвантажувальних робіт» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №
1040 від 18.09.2018р.), НПАОП 0.00-1.26-12 «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 819 від
06.08.2018р.), загального курсу охорони праці у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД»
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 25 від 18.01.2017р.).________________________________________________
Розпорядженням № 1008 від 26.07.2018р. призначено відповідального за безпечну
експлуатацію вилочного навантажувача - начальника дільниці Задорожну О.В.. яка пройшла
навчання вимог НПАОП 0.00-1.75-07 «Правила охорони праці під час вантажорозвантажувальних робіт» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №
1040 від 18.09.2018р.). НПАОП 0.00-1.26-12 «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 819 від
06.08.2018р.). загального курсу охорони праці та перевірку знань комісією, створеною на
підставі наказу директора ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» № 682 від 12.06.2017р. (Протокол
№ 5 від 27.10.2017р.)._______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Розпорядженням № 80 від 23.01.2017р. переглянут склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці у працівників ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Голова комісії - директор ФІЛІЇ «ЦЗФ 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 Н.В.,
начальник відділу з управління персоналом Мулікова О.В. пройшли навчання у ТОВ
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань загального курсу охорони праці

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів №
113 від 15.02.2017р.. № 25 віл 18.01.2017р . ) . ____________________________________________
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 «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно
НПАОП 0.00-4Л2-05 «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
підприємстві
в межах своїх повноважень постійно діючою комісією ФІЛІЇ «ЦЗФ
ПАВЛОГРАДСЬКА» ПрАТ «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. При прийомі на роботу, робітники проходять медичне
обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці.
Наказом № 1702 від 04.12.2018р. за вказаним в декларації технологічним транспортним засобом
закріплено водія, який має відповідну кваліфікацію та пройшов перевірку знань з питань
охорони праці та НПАОП, а саме: Трубка Віктору Омеляновичу присвоєно професію водій
навантажувача (свідоцтво № 8241, видане 18.07.2018р. ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ
«ДНІПРОБУД». витяг з протоколу № 728 від 18.07.2018р.).________________________________
Трубка Віктор Омелянович пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.75-07 «Правила
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці при виконанні робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД»
та перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 158 від 18.07.2018р. (витяг з
протоколу № 728 від 18.07.2018р.). НПАОП 0.00-1.26-12 «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку
знань комісією, створеною на підставі наказу № 125 від 07.06.2018р. (витяг з протоколу № 543
від 07.06.2018р.). загального курсу охорони праці та перевірку знань комісією, створеною на
підставі наказу директора ФІЛІЇ «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА» № 1125 від 16.08.2018р. (Протокол
№ 1 від 30.11.2018р.)._________________________________________________________________
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 при експлуатації технологічних транспортних
засобів, а саме: наказом № 858 від 25.06.2018р. введені в дію інструкції з охорони праці: №
06МС-18 « Інструкція з охорони праці для водія навантажувача». № 0101-168 «Інструкція з
охорони праці при виконанні робіт з безпечної експлуатації вилкового навантажувача», які
видаються робітникам під підпис у відповідності до професій та видів робіт._______________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання на механізми,
обладнання, засоби виробництва, наглядні посібники та інформаційні стенди, проведення ТО
вилкового навантажувача заплановано на лютий 2019р. у ДП «Придніпровський ЕТЦ».________
експлуатаційної документації,

заоезпечені спеціальним одягом, спеціальним взлттям та іншими засооами індивідуального
захисту відповідно 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
відповідні 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
ч пюсураинауорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки. Робітники підприємства щорічно
;щальне навчання та перевірку знань постійно діючою комісією з охорони праці.
лати в но - пр а ко вої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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П рим ітки : 1. Ф ізи ч н а о со ба — п ід п р и єм ец ь своїм підпи сом надає зго д у на об р о б к у п ер со н ал ь н и х дан их
з м ето ю заб езп еч ен н я виконанн я в и м ог П о рядк у
видачі д о зв о л ів на виконанн я р о б іт п ід в и щ ен о ї н еб езп еки та на експ л у атац ію (засто су в ан н я ) м аш ин,
м ех ан ізм ів, у с татк о в ан н я п ід в и щ ен о ї небезпеки .
2. Р еєстр ац ій н и й ном ер о б л ік о в о ї картки п л атн и ка п од атків не зазн ач ається ф ізи ч н и м и особам и , які
через с в о ї р ел ігій н і п ер екон ан н я в ід м овл яю ться від й ого п ри йняття т а п ов ід о м и л и про це від п о відн о м у
ор ган у д е р ж а в н о ї п о д атк о в о ї сл у ж б и і м аю ть відм ітку в п асп о р ті.” .

