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ДЕКЛАРАЦІЯ

ідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

Найменування юридичної особи

праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВВАГОН»

Місце її державної реєстрації 36007, Полтавська область, місто Полтава, вул.

Маршала Бірюзова, будинок № 85

Код платника податків, згідно ЄДРПОУ: 43483522

Прізвище, ім ’я та по батькові керівника: Еузь Андрій Миколайович

Номер телефону, адреса електронної пошти: 0668424111, vophimmash (fdukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 36007, Полтавська область,

місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, будинок № 85

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Страхування не проводилось.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Добровільний аудит не проводився.
Я, Гузь Андрій Миколайович -  генеральний директор ТОВ «ПОЛТАВВАГОН» 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, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Найменування виду устаткування підвищеної небезпеки, без отримання відповідного 
дозволу:

Технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, систем 
газопостачання природного газу суб’єктам господарювання, а також 
газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п. 4, додатку 7 Порядку):
- газопровід середнього тиску діаметром 273 мм, загальною довжиною 608,0 м, рік 
введення в експлуатацію - 1966, країна виробник -  СРСР, в наявності паспорт;
- газопровід низького тиску діаметром 32-57 мм, загальною довжиною 230,0 м, рік 
введення в експлуатацію - 1987, країна виробник -  СРСР, в наявності паспорт;
- регулятор тиску типу РДУК-200, рік виготовлення - 1970, країна виробник - СРСР, в 
наявності паспорт;
- регулятор тиску типу РДУК-150, рік виготовлення - 1970, країна виробник - СРСР, в 
наявності паспорт;
- регулятор тиску типу РДУК-50, рік виготовлення 1970, країна виробник - СРСР, в 
наявності Паспорт;
- піч газова з крокуючими балками ПР 56215, інвентарний № 1920, рік виготовлення - 
1979, країна виробник СРСР, в наявності технічна характеристика (паспорт);
- піч газова з викатним подом РП 300.38.01-01М4, інвентарний № 102172, рік 
виготовлення - 2005, країна виробник -  Україна; в 
(паспорт);

наявності технічна характеристика
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- машина термічної різки «Комета» МП4 КП-3,6-8-8-1, інвентарний № 201247, заводський 
№ 554, рік виготовлення - 2011, країна виробник -  Україна; в наявності формуляр НТ 
1554.00.000 ФО;
- машина термічної різки «АСШ-70М» , заводський № 10, рік виготовлення 2011, країна 
виробник -  Україна; в наявності формуляр ОК 2111.00.000 ФО;
- машина термічної різки «ПКФ» М 1 Пл /1К-1К-П-3,5-1,5-15-6-2», заводський № 587, 
інвентарний № 6718, рік виготовлення - 2011, країна виробник - Україна; в наявності 
формуляр НТ 1587.00.000 ФО;
- машина переносна «ГУГАРК», інвентарний № 2127; рік виготовлення 1983, країна 
виробник -, СРСР, в наявності паспорт;
- машина переносна «МИКРОН-2», інвентарний № 8128, рік виготовлення 1983, країна 
виробник - СРСР, в наявності паспорт;
- газокарусельна установка НСЗ 2.00.000, інвентарний № 6216, рік виготовлення - 2011, 
країна виробник -  Україна; в наявності паспорт;
- газокарусельна установка НСЗ 2.00.000, інвентарний №6216-1, рік виготовлення - 
2011, країна виробник -  Україна; в наявності паспорт;
- машина газорізальна МГЛ-1 «Черномор», інвентарний № 930, рік виготовлення 1968, 
країна виробник - СРСР, в наявності технічна характеристика (паспорт);

Ковальсько-пресове устаткування (п. 2, додатку 7 Порядку):
- прес гідравлічний листоштампувальний П 4644, інвентарний № 1434, рік виготовлення 
1977, країна виробник - СРСР, в наявності настанова з експлуатації;
- прес гідравлічний ПА 3236, інвентарний № 1431, заводський № 2, рік виготовлення -  
1981, країна виробник -  СРСР, в наявності настанова з експлуатації;
- прес гідравлічнийІ\ У2Т6, інвентарний № 1423, заводський № 102, рік виготовлення -  
1977, країна виробник -  СРСР, в наявності настанова з експлуатації;
- прес-ножиці Н 3222 А, інвентарний № 1443, рік виготовлення - 1971 ; країна виробник -  
СРСР; в наявності настанова з експлуатації;
- прес-ножиці Н 3222, інвентарний № 485, рік виготовлення - 1971; країна виробник -  
СРСР; в наявності настанова з експлуатації;
- прес гідравлічний ПБ 192, інвентарний № 404, рік виготовлення - 1966 ; країна виробник
-  СРСР, в наявності технічна характеристика (паспорт).

Вантажопідіймальні крани та машини (п. 10, додатку 7 Порядку):
Електромостовий кран Q32/5, реєстраційний № 3395, інвентарний № 2577, заводський 

№ 301175, рік виготовлення -  1976, країна виробник - СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 3395.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводився ПП «Експертно-технічний центр ТЕМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р. Специфікація № 1 до договору № 18/20 від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 16/3.2, реєстраційний №3398, інвентарний № 2579, заводський 

№ 1, рік виготовлення -  1987, країна виробник - СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 3398.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводився ПП «Експертно-технічний центр ТЕМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р. Специфікація № 1 до договору № 18/20 від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 16/3.2, реєстраційний № 5042, інвентарний № 2583, 

заводський № 17774, рік виготовлення -  1988, країна виробник -  СРСР; в наявності 
паспорт вантажопідіймального крану з реєстраційним № 5042.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводився ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р. Специфікація № 1 до договору № 18/20 від 07.08.2020 р.



Електромостовий кран Q 16/3.2, реєстраційний № 5043, інвентарний № 2581, 
заводський № 21600, рік виготовлення -  1988, країна виробник - СРСР, в наявності 
паспорт вантажопідіймального крану з реєстраційним № 5043.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводився ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р. Специфікація № 1 до договору № 18/20 від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 20/5, реєстраційний 5748, інвентарний № 2612, заводський 

№701112, рік виготовлення -1987, країна виробник - СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 5748.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводиться ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 32/5, реєстраційний № 5610, інвентарний № 25607, заводський 

№ 701058, рік виготовлення -1987, країна виробник -  СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 5610.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводиться ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 32/5, реєстраційний № 7155, інвентарний № 2637, рік 

виготовлення -1986 ; країна виробник -  СРСР, в наявності паспорт вантажопідіймального 
крану з реєстраційним № 7155.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводиться ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 32/5, реєстраційний № 7156, інвентарний № 2613, заводський 

№ 601069, рік виготовлення - 1986 ; країна виробник -  СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 7156.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 

проводяться ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р.
Електромостовий кран Q 32/5, реєстраційний № 5340, інвентарний № 2584, заводський 

№601071, рік виготовлення - 1986, країна виробник СРСР, в наявності паспорт 
вантажопідіймального крану з реєстраційним № 5340.
Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймального крану 
проводиться ПП «Експертно-технічний центр ТГМ», договір про надання послуг № 18/20 
від 07.08.2020 р.

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання) (п.7, додатку 7Порядку):

РП-4, 10 кВ, інвентарний № 501191, з кабельною лінією (загальною довжиною 1327 м ), 
країна виробник - СРСР; рік випуску та введення в експлуатацію 1987; паспорт в 
наявності.
КТП-31, 10 кВ, інвентарний № 121186 , з кабельною лінією (загальною довжиною 

196 м), країна виробник - СРСР; рік випуску та введення в експлуатацію 1987; паспорт в 
наявності.
КТП-32, 10 кВ, інвентарний № 121187 , з кабельною лінією (загальною довжиною 

312 м), країна виробник - СРСР; рік випуску та введення в експлуатацію 1987; паспорт в 
наявності.
КТП-30, 10 кВ, інвентарний № 1119, з кабельною лінією (загальною довжиною 300 м ), 

країна виробник - СРСР; рік випуску та введення в експлуатацію 1987; паспорт в 
наявності.
Трансформатор типу ТМ-1600/10, інвентарний номер 121186, рік випуску та введення в 

експлуатацію 1987 р., країна виробник -  СРСР.



Трансформатор типу ТМ-1600/10, інвентарний номер 121186, рік випуску та введення в 
експлуатацію 1987 р., країна виробник -  СРСР.
Трансформатор типу ТМ-1600/10, інвентарний номер 501119, рік випуску та введення в 
експлуатацію 1987 р., країна виробник -  СРСР.
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива (п. 9, додатку 7 Порядку):
Балони з пропан-бутаном -  15 шт. (ємність 50 літрів, тиск до 1,6 МПа);
Балони з киснем -  100 шт. (ємність до 40л. Р до 14.( МПа (150кгс/см2));
Балони з вуглекислотою 50 шт. (ємність до 40л.Р до 14( МПа (150 кгс/см2).
Всі балони експлуатуються через обмінний фонд: договір СН № 68/19 від 01.08. 2019 з 
ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017» ; договір СН № 29/16 від 22.04.2016 з ТОВ «ГАЗПРОМ- 
ПОЛТАВА».

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:

На підприємстві працює 46 чоловік, з них 25 чоловік виконують роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки без отримання відповідного 
дозволу, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:

Кількість будівель і споруд(приміщень:
- адміністративний корпус ТОВ «ПОЛТАВВАГОН», розташований за адресою: 36007 , 
Полтавська область, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, будинок № 85.
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
Виробничий цех, ремонтно-механічна дільниця, енергоцех, відділ капітального 
будівництва.
Інші відомості:
Наказами директора по підприємству призначені посадові особи, відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:
1. Наказом від 18.08.2020р. за № 16 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі:
1.1. Писарёвський Ю.О., директор технічний -  пройшов навчання та перевірку знань з 
загальних питань охорони праці: посвідчення № 10, протокол від 23 березня 2018 р. 
№ 41-3 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
1.2. Дзюба О.Д., заступник генерального директора з охорони праці -  пройшов навчання та 
перевірку знань з загальних питань охорони праці: посвідчення № 1.795, протокол від 
28 вересня 2018 р. № 100 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний професійно-технічний комбінат».
1.3. Кононов С.М., начальник виробничого цеху - пройшов навчання та перевірку знань з 
загальних питань охорони праці: посвідчення № 11, протокол від 23 березня 2018 р. № 
41-3 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр».
1.4. Волик О.Р., начальник відділу управління персоналом, пройшла навчання та 
перевірку знань з загальних питань охорони праці: посвідчення № 10, протокол від 17 
липня 2020 р. № 48 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний центр».
2. Наказом №03 від 05.08.2020 р. призначено відповідальних за виконання робіт на 
висоті.
3. Наказом № 09 від 06.08.2020 р. призначено відповідальних за безпечну експлуатацію 
електроустановок.
4. Наказом № 02 від 05.08.2020 р. призначено відповідальних за організацію нагляду 
за безпечним виконанням вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою 
вантажопідіймальних кранів.
5. Наказом № 07 від 05.08.2020 р. призначено відповідального за організацією безпечної 
експлуатації обладнання, що працює під тиском.



6 . Наказом № 08 від 06.08.2020 р. призначено відповідальних за організацію безпечної 
експлуатації систем газопостачання.
7. Наказом № 04 від 06.08.2020 р. призначено відповідальних за виконання 
газонебезпечних робіт.
8. Наказом по підприємству № 16 від 18.08.2020 р. створена служба охорони праці. 
Керівником служби охорони праці призначений заступник генерального директора з 
охорони праці Дзюба Олександр Дмитрович (посвідчення № 1.795 від 28 вересня 2018 р.).
9. Наказами генерального директора № 13 від 06.08.2020 р. та № 16 від 18.08.2020 р. 
затверджено СУОП підприємства.
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про навчання та перевірки знань працівників з охорони праці»;
- «Положення про проведення медичного огляду працівників певних категорій»;
- «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»;
- «Положення про організацію робіт підвищеної небезпеки, що виконуються за нарядами 
допусками»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

10. Наказом генерального директора від 06.08.2020р. № 14 затверджено загальний 
перелік посадових і робочих інструкцій, а саме-.

№  з/п Н азва посадової, робочо ї інструкц ії

1 Бетоняр

2 Бібліотекар

3 Бухгалтер

4 В альцю вальник

5 В одій  автотран сп ортн и х засобів

6 Г азівник

7 Газорізальник

8 Г енеральний  директор

9 Г оловний м ехан ік

10 Д еф ектоскоп іст з ультразвукового  контролю

11 Д иректор виконавчий

12 Е коном іст з планування

13 Е лектрозварник на автом атичн их та  нап івавтом атичних м аш инах

14 Е лектрозварник ручного  зварю вання

15 Е лектром онтер  з рем онту  та  обслуговування електроустаткування

16 Завідувач  складу м еталопрокату  та  готово ї продукції

17 Завідувач ц ен трального  інструм ентального складу

18 Завідувач ц ен трального  складу

19 Заступник генерального  д иректора з виробництва

20 Н ачальник в ідд ілу  охорони  праці з охорони праці



21 Заступник генерального  д иректора із загальних питань

22 Інж енер з експ луатац ії будівель та  споруд

23 Інж енер з п ідготовки  виробництва

24 Інж енер-конструктор

25 Інж енер-технолог

26 К оваль-ш там пувальник

27 К онтролер верстатни х  та  слю сарни х  робіт (верстатн і роботи)

28 К онтролер зварю вальни х  роб іт

29 К отельник

ЗО М аляр по м еталу, зай н яти й  на роботах  із застосуванням  ш кідливих речовин не ниж че 3 класу 
небезпеки

31 М аш иніст крану (кран івник)

32 М аш иніст крану (кран івник), зайнятий  на гарячих д ілянках  робіт

33 М аш иніст теп ловоза

34 М аш иніст техн ологічн и х  ком пресорів

35 начальник бю ро енергетика

36 Н ачальник бю ро заказів , господарських договорів, м аркетингу  та  збуту

37 Н ачальник виробничо-диспетчерського  відділу

38 Н ачальник відділу з якості та  сертиф ікац ії

39 Н ачальник в ідд ілу  кап ітального  будівництва

40 Н ачальник в ідд ілу  уп равлін н я персоналом

41 Н ачальник кон структорсько-технологічного  відділу

42 Н ачальник рем онтн о-м ехан ічн о ї дільниці

43 Н ачальник ф інансово-економ ічного  бю ро

44 Н ачальник цеху

45 П ом ічник ген еральн ого  директора

46 П рибиральник виробн ичи х  прим іщ ень

47 П рибиральник служ бови х  прим іщ ень

48 П рибиральник тери тор ії

49 П ровідний м енедж ер (управитель) із збуту

50 Р обітник з ком плексного  обслуговування й рем онту будинків

51 С естра м едична

52 С лю сар із складання м еталевих  конструкцій

53 С лю сар-рем онтник

54 С тропальник



55 С тругальник

56 Т ехнік з якості

57 Токар

58 Ф резерувал ьник

59 Ч истильник м еталу, в ідливок, виробів та  деталей

11. Наказом генерального директора від 05.08.2020 р. № 06 затверджено Вступний 
інструктаж з охорони праці на підприємстві.
12. Наказом-генерального директора від 06.08.2020 р. №01 затверджено перелік 
інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки , що діють на підприємстві, а саме:

№  з/п Н омер
інструкція

Н азва інструкції з охорони праці

1 1-24-501-20 Інструкц ія  з О П  для ф резерувальника

2 1-24-503-20 Інструкц ія  з О П  для слю саря по рем онту та  обслуговуванню  газового 
обладнання

3 1-24-504-20 Інструкц ія  з О П  з випробування абрази вни х і ельборових кругів на м еханічну 
м іцність

4 1-24-505-20 Інструкція з О П  для електром онтера з рем онту та  обслуговування 
електроустаткування

5 1-24-506-20 Інструкція з О П  для токаря
6 1-24-507-20 Інструкція з О П  для електрозварника ручного зварю вання

7 1-24-512-20 Інструкція для виробничого майстра, старш ого майстра, начальника дільниці 
по забезпеченню  здорових та  безпечних ум ов праці

8 1-24-513-20 Інструкція з О П  для малярів по м еталу
9 1-24-514-20 Інструкція О П  для свердлувальника
10 1-24-515-20 Інструкція з О П  для чистильника металу, в ідливок, виробів та  металу
11 1-2 4 -5 1 6 -2 0 Інструкція з О П  для м аш иніста крану

12 1-24-517-20 Інструкція з О П  для газорізальників, газозварю вальників

13 1-24-518-20 Інструкція з О П  при виконанні роб іт  з ручн о ї и м аш инної плазм енно-дугової 
р ізки  металу

14 1-24-521-20 Інструкція з О П  для ковалів-ш там пувальників

15 1-24-522-20 В иробнича інструкція для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з 
перем іщ ен ня вантаж ів кранами

16 1-24-523-20 В иробнича інструкція для відповідальних за  утрим ання вантаж опідійм альних 
кранів  у  справном у стані

17 1-24-526-20 Інструкція з О П  для інж енерно-техн ічних працівників  та  служ бовців
18 1-24-528-20 Інструкція з О П  по безпечном у зн ім анні працівників при вим уш еній  зупинці 

м остового  крана поза посадового м айданчика
19 1-24-529-20 Інструкція з О П  для рем онту світильних л іхтар ів  із галереї мостового крану
20 1-24-531-20 Інструкція з О П  для стропальників
21 1-24-532-20 Інструкція з О П  для котельників
22 1-24-533-20 Інструкція з О П  для прибиральників  служ бових прим іщ ень
23 1-24-540-20 Інструкція з О П  для водіїв автом обілів
24 1-24-542-20 Інструкція з О П  для заточувальників
25 1-24-543-20 Інструкція з О П  для стругальника на кром костругальних верстатах
26 1-24-547-20 Інструкція з О П  для різальника м еталу на нож ицях
27 1-24-555-20 П ри обслуговуванні ГРП
28 1-24-556-20 П ри обслуговуванні ГРУ
29 1-24-301-20 Інструкц ія  з бракування ван таж озахоплю вальних пристроїв
ЗО 1-24-558-20 Інструкц ія  з О П  при виконанні техн ічн и х  оглядів  вантаж опідійм альних кранів
31 1-24-559-20 Інструкція з О П  для бетоняра
32 1-24-563-20 Інструкція з О П  при гідровипробуванні



33 1-24-565-20 Ін струкція з О П  для контролерів  ВТК
34 1-24-568-20 Інструкція з О П  для слю саря-рем онтника
35 1-24-583-20 Інструкція з О П  для м аш иністів  ком пресорів
36 1-24-588-20 Інструкція з О П  для слю саря із складання м еталевих  конструкцій
37 1-24-589-20 Інструкція з О П  для деф ектоскоп іста з ультразвукового  контролю
38 1-24-592-20 Інструкція з О П  при роботі з автом обільним и  дом кратам и
39 1-24-594-20 Інструкція з О П  для електрозварника на автом атичних та  нап івавтом атичних 

м аш инах
40 1-24-596-20 Інструкція з О П  для вальцю вальника м еталу
41 1-24-601-20 Інструкція з О П  при наданні п ерш ої допом оги  при настанні нещ асного 

випадку
42 1-24-607-20 Інструкція з ОП п ід  час роб іт з ручним пневм атичним  інструментом
43 1-24-608-20 Інструкція з О П  при експлуатац ії балонів
44 1-24-609-20 Д ля м аш иністів  передаточних візків
45 1-24-610-20 Інструкція з О П  для ком ірника
46 1-24-611-20 Інструкція з О П  для м аш иніста тепловоза
47 1-24-612-20 Інструкція з О П  п ід  час виконання роб іт  на висоті з використанням  спеціальних 

страхувальн и х  засобів
48 1-24-613-20 Інструкція з О П  при роботі на прес-нож ицях
49 1-24-614-20 Інструкція з О П  для м едичного персоналу.
50 1-24-621-20 Інструкція для газівників теплоген ераторн и х
51 1-24-630-20 Інструкція з безп ечної експлуатац ії скваж ини
52 1-24-632-20 Інструкція з О П  при роботі на персональном у ком п ’ю тері
53 1-24-637-20 Інструкція з О П  для слю саря по рем онту автом обіля
54 1-24-638-20 Інструкція з О П  для складача потягу
55 1-24-644-20 Інструкц ія  з О П  при роботі на ш ліф увальном у верстаті
56 1-24-645-20 Інструкція з О П  при роботі терм іста
57 1-24-647-20 Інструкція з О П  для прибиральника тери тор ії
58 1-24-649-20 Інструкція з О П  п ід  час виконання газонебезпечних роб іт  у котлі
59 1-24-650-20 Інструкція з О П  при виконанні рем онту вагонів та  напіввагонів
60 1-24-651-20 Інструкція з О П  при роботі на в ідрізних верстатах.
61 1-24-652-20 Інструкція з О П  при роботі з ручним електриф ікованим  інструментом
62 1-24-653-20 Інструкція з О П  для нагрівальника (зварника) металу.
63 1-24-654-20 Інструкція з охорони праці при експ луатац ії стелаж ів
64 1-24-655-20 Інструкція з охорони праці при проведенні роб іт по збиранню  вагонів - цистерн
65 1-24-656-20 Інструкція з охорони праці для п ідсобного робочого
66 1-24-657-20 Інструкція з О П  для робітника з обслуговування будівель та  споруд
67 1-24-524-20 Інструкція по пож еж ній  безпеці в п ідрозд ілах  п ідприєм ства

68 1-24-553-20 Інструкція по пож еж ній  безпеці на ГРУ
69 1-24-554-20 Інструкція по пож еж ній  безпеці на ГРП
70 1-24-576-20 Інструкція про заходи  п ож еж ної безпеки  в прим іщ еннях архіву
71 1-24-579-20 Інструкція про заходи  п ож еж ної безпеки на ц ентральном у складі
72 1-24-573-20 Інструкція по пож еж ній  безпеці для прац івників  складських приміщ ень
73 1-24-581-20 Інструкція про заходи  п ож еж ної безпеки  під час проведення ф арбувальних 

роб іт
74 1-24-582-20 Інструкція з п ож еж ної безпеці в ком пресорн ій  станц ії
75 І -24-605-20 Інструкція про заходи  п ож еж ної безпеки  в служ бових прим іщ еннях
76 1-24-615-20 Інструкція про заходи з пож еж ної безпеки  при тим часових зварю вальних, 

газор ізальн их  роботах

Інформація про проведення навчання та перевірки знань працівників з охорони 
праці
1. Генеральний директор Гузь Андрій Миколайович 
- пройшов навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці: 
посвідчення №2173, протокол від 04 вересня 2019р. №77 про проходження 
навчання та атестацію в ТОВ «Учбово-експертному центрі з охорони праці»;



- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 
0.00-1.80-18: посвідчення № 9829, протокол від 16 серпня 2019р. № 2243 про 
проходження навчання та атестацію в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат;
2. Заступник генерального директора із загальних питань Лісовий Сергій Володимирович:
- пройшов навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці: посвідчення
№1712, протокол від 22.07.19р. №61 про проходження навчання та атестацію в ТОВ
«Учбово-експертному центрі з охорони праці»;

3. Директор технічний Писаревський Юрій Олександрович
- пройшов навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці: посвідчення 

№ 10, протокол від 23 березня 2018р. № 41- 3 про проходження навчання та атестацію в 
ТОВ «Полтавський навчальний центр»;

- пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 
0.00-1.76-15 посвідчення № 16, протокол від 07 червня 2019р. про проходження 
навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр».

- пройшов навчання та перевірку знань Правил технічної експлуатації установок 
споживачів посвідчення №02, протокол від 15 червня 2020р. № 35-4 про проходження 
навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;

- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 
0.00-1.80-18: посвідчення № 1.644, протокол від 31 серпня 2020 р. № 90 про проходження 
навчання та атестацію в про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний професійно-технічний комбінат»;

4. Заступник генерального директора з охорони праці Дзюба Олександр Дмитрович :
- пройшов навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці: посвідчення 
№ 1. 795, протокол від 28 вересня 2018р. № 100 про проходження навчання та атестацію в 
ТОВ «Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат».
5. Заступник генерального директора з виробництва Тракоша Сергій Володимирович
- пройшов навчання та перевірку знань Правил технічної експлуатації установок 
споживачів : посвідчення № 26, протокол від 04 червня 2019р. № 58-6 про 
проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»,;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07: посвідчення № 01, протокол від 03 червня 2019р. №59 про 
проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Типової інструкції з охорони праці з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85: посвідчення № 08, 
протокол від 19 березня 2018р. №40 про проходження навчання та атестацію в ТОВ 
«Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18: посвідчення № 1.642, протокол від 31 серпня 2020 р. № 90 про 
проходження навчання та атестацію в про проходження навчання та атестацію в ТОВ 
«Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат».

6. Начальник бюро головного енергетика Костенко Ольга Володимирівна
- пройшла навчання та перевірку знань Правил з загальних питань охорони праці: 
посвідчення № 03, протокол від 13 квітня 2020 р. № 23 про проходження навчання та 
атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;

- пройшла навчання та перевірку знань Правил технічної експлуатації установок 
споживачів: посвідчення № 27, протокол від 14 червня 2019 р. № 58-6 про 
проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;



- пройшла навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 
0.00-1.76-15 посвідчення № 17, протокол від 07 червня 2019 р. про проходження 
навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр».
7. Начальник виробничого цеху Кононов Сергій Миколайович
- пройшов навчання та перевірку знань Правил з загальних питань охорони праці: 
посвідчення №11, протокол від 23 березня 2018 р. №41-3 про проходження навчання 
та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил технічної експлуатації установок 
споживачів: посвідчення № 02, протокол від 13 квітня 2020 р. № 24-3-1 про 
проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07: посвідчення № 01, протокол від 13 квітня 2020 р. №24-3-2 
про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18: посвідчення № 01, протокол від 
17 квітня 2020 р. №25-1-2 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15: посвідчення № 23, протокол від 14 
березня 2018 р. №37-2 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Типової інструкції з охорони праці з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85: посвідчення № 02, 
протокол від 13 квітня 2020 р. № 24-3-1 про проходження навчання та атестацію в ТОВ 
«Полтавський навчальний центр»;
- пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 
0.00-1.80-18: посвідчення № 1.643, протокол від 31 серпня 2020 р. № 90 про проходження 
навчання та атестацію в про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний професійно-технічний комбінат».
8. Начальник ремонтно-механічної дільниці Сенько Наталія Миколаївна
- пройшла навчання та перевірку знань Правил з загальних питань охорони праці: 
посвідчення № 02, протокол від 13 квітня 2020 р. № 23 про проходження навчання та 
атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшла, навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18: посвідчення № 03, протокол від 
17 квітня 2020р. №25-1-2 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський 
навчальний центр»;
- пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15: посвідчення № 01, протокол від 10 квітня 
2020 р. № 22-2-2 про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний 
центр».
9. Начальник відділу капітального будівництва Білоус Валентина Анатоліївна - 
пройшла навчання та перевірку знань Правил з загальних питань охорони праці: 
посвідчення № 03, протокол від 12 червня 2020 р. № 34-5/1 про проходження 
навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр»;
- пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07: посвідчення № 01, протокол від 09 червня 2020 р. № 34-2 
про проходження навчання та атестацію в ТОВ «Полтавський навчальний центр».



10. Машиніст крана ТТІам Ольга Дмитрівна - посвідчення машиніста крана № 1731 - 
пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 протокол №05, від 27 серпня 2019 р.
11. .Машиніст крана Овсій Надія Петрівна - посвідчення машиніста крана № 1729 - 
пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 - протокол № 05 від 27 серпня 2019 р.
12. Машиніст крана Кулинич Тамара Миколаївна - посвідчення машиніста крана № 1733, 
пройшла навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 - протокол № 05,від 27 серпня 2019 р.
13. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Чумак Сергій Анатолійович. Диплом електрозварника № 0171749 від 23 червня 1992 р., 
посвідчення Українського атестаційного комітету зварника № ДО 77/3 від 29.12.08 р. 
дата останньої переатестації - протоколи №№05,06 від 20.12.2019 р.
14. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Зінченко Олег Анатолійович. Диплом електрозварника А № 951763 від 02 липня 1990р., 
посвідчення Українського атестаційного комітету зварника № ДО 77/11, дата останньої 
переатестації - протоколи №№03,04 від 20.12.2019 р.
15. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Вегеш Петро Юрійович. Диплом електрозварника ТА № 34216677 від ЗО червня 2008р. 
посвідчення Українського атестаційного комітету зварника № ДО 77/14, дата останньої 
переатестації - протокол № №  09,10 від 23.12.2019 р.
16. Газорізальник Козир Юрій Миколайович. Посвідчення № 01, дата останньої 
переатестації з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском, посвідчення 02.06.2020 р. протокол № 31-4/3.
17. Слюсар із складання металевих конструкцій Сидоров Віктор Сергійович - пройшов 
навчання та перевірку знань з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском - посвідчення № 04 від 17 квітня 2020 р., протокол № 25-2-4 
від 17 квітня 2020 р., по Правилам охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт НПАОП 0.00-1.75-15 - посвідчення № 143 від 03 липня 2020 р.
18. Газівник Нечепоренко Петро Іванович. Посвідчення слюсаря по ремонту та 
експлуатації газового обладнання № 466 від 07 травня 1998 р. дата останньої 
переатестації з Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 протокол 
№ 06 від 04 вересня 2019 р.
19. Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання Шинкаренко Віктор 
Іванович. Диплом електрика Э-1№ 286095 від 1 липня 1976р. Посвідчення електрика 
№ 02, дата останньої переатестації по правилам ПКЕЕ 19.06.2020р., протокол № 16.
Група допуску по електробезпеки -  V./
20. Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання
Пазечко Юрій Анатолійович. Диплом ТА № 15729987 від ЗО червня 2001 р. кваліфікація 
електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник з силових 
мереж та електроустаткування, посвідчення електрика № 05, дата останньої переатестації 
з Правил ПКЕЕ 19.06.2020 р. протокол № 16. Група допуску по електробезпеки - IV.
21. Коваль-штампувальник (на печі, пресі) Мошенець Ігор Анатолійович. Посвідчення 
оператора газових промислових печей та установок № 122 від 05.01.2007 р. Посвідчення 
№ 1562 від 05.01.2007р. Дата останньої переатестації по НПАОП 0.00-1.76-15 з Правил 
систем газопостачання - 24.09.2019р., протокол № 06.
22. Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель
Гурін Сергій Павлович - пройшов навчання з Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07: посвідчення № 02, дата атестації 09.06.2020 р., 
протокол № 34-2-7 .



23. Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель
Сафонов Артем Романович пройшов навчання з Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення №02, дата атестації 09.06.2020 р., 
протокол № 34-2-7.
24. .Слюсар - ремонтник Хоменко Михайло Миколайович. Атестат № 3859 від 16 липня 
1977 р. Пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07: посвідчення № 10-17-16 від 17 06.2016 р. дата 
останньої переатестації, протокол №03 від 19 травня 2020 р.
Інформація про проведення навчання та інструктажі з питань охорони праці 
Інструктажі з охорони праці проводяться у відповідності з вимогами Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Переліку 
робіт з підвищеної небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за 
охороною праці від 26.01.2005р. за № 15. Графік проведення перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджено наказом генерального директора від 06. 08. 2020 р. за № 11. 
Результати перевірки знань оформляються протоколом. Допуск до стажування на 
робочому місці, дублювання проводиться згідно наказу генерального директора від 
05.08.2020 р. за №05.
Експлуатація та обслуговування обладнання підвищеної небезпеки, а саме:
Експлуатація та обслуговування ковальсько-пресового устаткування виконуються з 
урахуванням вимог НПАОП 28.62-7.08-81. ОСТ2 КП96 - 4 - 81 «Преси гідравлічні»; 
Експлуатація та \ обслуговування вантажопідіймальних кранів, виконується з 
урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт»;
Експлуатація та обслуговування технологічного устаткування, лінійних частини та їх 
елементів систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єкту господарювання, 
а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт виконується з 
урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» ; 
Експлуатація та обслуговування діючих електроустановок напругою понад 1000 В і в зоні 
дії струму високої частоти виконується з урахуванням вимог НПАОП 40.1.1.01.97 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
Експлуатація та обслуговування балонів із стисненим, зрідженим газом та ємностей 
виконується з урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском».
Експлуатація електрозварювального та газозварювального обладнання виконується з 
урахуванням вимог НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металу».
Забезпечення засобами індивідуального захисту.
Видача спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту здійснюється відповідно до НПАОП 29.0-3.02-06. Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затверджених наказом 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89, а саме:
Костюм бавовняний 
Костюм зварника
Черевики шкіряні з гладким верхом 
Черевики шкіряні з металевим носком 
Фартух брезентовий 
Краги зварювальні



Вачеги
Рукавиці брезентові 
Окуляри захисні закриті 
Каска
Пояс запобіжний 
Респіратор газозахисний 
Напівмаска з фільтрами для маляра 
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій прокладці 
Штани бавовняні на утепленій прокладці 
Черевики утеплені (за необхідністю валянки)

На підставі вимог НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні робітниками 313 на робочому місці наказом генерального директора від 
№ 15 від 06.08.2020 р. створена комісія для приймання та перевірки 313, що надходять 
на підприємство. Ведеться постійний контроль за якістю спецодягу, спецвзуття, засобів 
індивідуального захисту, яке використовується працівниками у процесі виробництва. 
Проходження попередніх, періодичних медичних оглядів працівниками.

При прийомі на роботу працівники проходять попередній, в процесі роботи періодичні 
медичні огляди за рахунок підприємства відповідно до вимог Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого відповідно до вимог.

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246.
Нормативно - правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення.

Наказом генерального директора від 06.08.20 р. № 13 затверджено програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені переліки 
питань для перевірки знань з питань охорони праці за професіями.
Наказом генерального директора від 06.08.20р. №13/1 затверджено та введено

Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Кабінет охорони праці підприємства забезпечено тематичними плакатами, наглядними

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці /0  2 0 ^ р . № -1^^'


