ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

_______ Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вулиця Українська, 4_________
місцезнаходження, кодзгідно-з€ДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 05669819, КВЕД 30.20; ІПН 056698104721 Витяг № 1928104500017 з реєстру
телефаксу, адреса електронної пошти;

__________платників податку на додану вартість. Дата формування витягу - 11.01.2019р_________
'^ д о я фізичігої особи” підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

_____________________ Генеральний директор Корнецький Олег Юрійович____________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_______(0569) 58-47-21 - начальник фінансового відділу факс (0569) 58-47-08 — канцелярія______
податків, номер телефону, телефаксу, електронної пошти;

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш”, 51925, Україна, Дніпропетровська область
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

____________________________ м. Кам’янське, вулиця Українська, 4___________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______ Страхова група ТАС_____
(найменування страхової компанії,

_____________ договір № FO- 00061651 СГ ТАС, договір діє до 30 березня 2019 року____________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

_________ *________________
(дата проведення аудиту)

Я, _____________________________ Я, Корнецький Олег Юрійович___________________________
(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:
- технологічні транспортні засоби:___________ _______________ ___________________ ____
(найменування виду робіт

Автонавантажувачі м.41030 (2 одиниці, 2004 р.в., Україна; автонавантажувач 4014,____________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

2012 р.в., Україна; автонавантажувачі 40810 (2 один), 2002 р.в., Україна; електричний_________
устатковання підвищеної небезпеки, та/ або марка (за наявності),

навантажувач ЕВ 735.33.10, 2005 р.в., Болгарія___________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- ковапьсько-пресове устаткування:_____________________________________________ _ _ _ _ _
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Пресс 2х кривошипный двухсторонний, П 2К 20, СССР, 1928р., Пресс кривошипный__________
відповідно дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

одностоечный дыропробивной, ПКД, СССР, 1938р., Пресс-ножницы комбинированные М-22,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

СССР, 1938р., Пресс кривошипный одностоечный дыропробивной СШ-23, СССР, 1940р.,
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Ножницы гильотинные Н-481А, Україна, 2005р., Пресс листогибочный мод.И1332Б, Україна,
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

—

2006р., Ножницы гильотинные Н-483А, Україна, 2011р., Машина листоправильная мод.МЛЧ 1725,
м.Чернігів, Україна, 2011р., Пресс однокривошипный мод.КС2132, м.Івано-Франківськ, Україна,
2011р., Пресс 2х кривошипный закрытый простого действия П 2К 1140, СССР, 1945р., Пресс-_____
ножницы комбинированные ПНК 1149, СССР, 1939р., Пресс гидравлический для листовой_______
штамповки простого действия Кліринг, США, 1945р., Ножницы кривошипные Н478, СССР,______
1958р., Пресс однокривошипный закрытый простого действия КБ-262, СССР, 1960р., Пресс______
кромкогибочный кривошипный РА-160, Німеччина, 1966р., Ножницы кривошипные листовые Н3118, СССР, 1971р., Пресс однокривошипный Эрфурт, Німеччина, 1971р., Пресс кривошипный
К3537, СССР, 1974р., Пресс гидравлический 236Б, Росія, 1976р., Пресс кривошипный АРС-160,
Югослав, 1977р., Пресс 2х кривошипный КО-5Ю5 Р-500т, СССР, 1979р., Ножницы листовые Н481, СССР, 1977р., Пресс ФБ 1732, СССР, 1979р., Пресс двухстоечный механический простого
действия PKzz 1.500.1, Німеччина, 1983р., Ножницы гильотинные мод.Н483 Р=32 мм, Україна,
1981р., Пресс однокривошипный КВ-2132, Україна, 1989р., Пресс гидравлический П6328Б,_______
Україна, 2003р., Пресс однокривошипный открытый простого действия КИ2132, Україна, 2003р.,
Пресс однокривошипный простого действия КТ-2134, Україна, 2004р., Ножницы гильотиновые
мод АКНА-3225, Україна, 2005р., Пресс однокривошипный открытый простого действия ус. 20 т
СССР, 1939р., Пресс однокривошипный простого действия, СССР, 1933р., Пресс
_______
однокривошипный открытый простого действия ус. 42 т, СССР, 1933р., Молот пневматический
М4132А ВПЧ 160 кг, СССР, 1982р., 'Пресс гидравлический ДГ-2436 ус. 400 т, Україна, 2005р.,
Пресс-ножницы ус 20т Н 20, Україна, 2011р., Пресс гидравлический штамповочный_____________
МОД.ВП2138А, Україна, 2012р., Листогибочный пресс с ЧПУ мод AD-S 40320, Туреччина, 2018р.,
Пресс винтовой с дугостаторным приводом мод.Ф1734А, Україна, 2013р., Пресс кривошипный
АР-100, Югослав, 1978р., Пресс фрикционный ус. 180 тПФ 1097, СССР, 1928р., Пресс___________
однокривошипный открытый ЭР70А ус. 70 т, СССР, 1947р., Пресс однокривошипный К -116______
ЭР70А ус. 70 т, СССР, 1946р., Пресс гибочно-штамповочный горизонтальный(Бульдозер) ус. 100
т, СССР, 1933р., Молот ковочный паровоздушный 2-х сторонний мостового типа МКП 2, СССР,
1918р., Пресс гидравлический для листовой штамповки простого действияШлеман, Німеччина,
1918р., Машина горизонтально-гибочная ус. 40 т МГК 40, СССР, 1930р., Пресс__________ _______
листогибочный,кривошипный И-1330 ус. 100 т, СССР, 1967р., Пресс для правки планки ПП,
СССР. 1970р.. Пресс винтовой ПВ 816, СССР, 1969р., Молот ковочный МВ-412 ВПЧ 150 кг,
СССР, 1973р., Молот ковочный 4146 ВПЧ 400 кг, СССР, 1970р., Пресс кривошипный мод.К-2232
ус. 160 т, СССР, 1976р., Пресс кривошипный К-9538 ус. 630 т, СССР, 1976р., Пресс______________
гидравлический мод.П-3236 ТЭЗ-511, Барнаул 1974р., Пресс фрикционный винтовой Ф1734 ус.
250 т, СССР, 1977р., Пресс кривошипный 630 ТК мод.2538 ус. 630 т 630 ТК 2538, СССР, 1978р.,
Пресс кривошипный КД-2126 ус. 40 т КД-2126, Україна, 1980р., Пресс винтовой дугостаторный
мод. Ф-1726А, СССР, 1981р., Пресс винтовой дугостаторный мод.ФБ-1732, СССР, 1980р., Пресс П
6330 ус. 100 т, СССР, 1983р., Молот ковочный МА-4132 ВПЧ 160 кг, СССР, 1986р., Ножницы Н
5222А, СССР, 1976р., Пресс фрикционный для гибки Ф-180А ус. 180 т, СССР, 1941р., Прессножницы НБ-5224, СССР, 1985р., Молот ковочный МБ-4136 ВПЧ 400 кг, СССР, 1987р., Ножницы"
сортовые SCK-315, Німеччина, 1981р., Пресс однокривошипный мод.КЕ-2130А ус. 100 т, Україна,
1989р., Молот ковочный пневматический МА-4132 ВПЧ 160 кг, СССР, 1990р., Пресс____________
однокривошипный КД-2128К ус. 63 т, СССР, 1989р., Машина горизонтально-ковочная ВВ 1134,
Росія, 2003р.________ _______________________ _____________________________________ ______
Кількість робочих місць: 76, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 76.___________
Кількість робочих дільниць:_____________________________________________________
- цех складського господарства, склади підприємства за адресою: 51925, Україна,_______________
Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вулиця Українська, 4._____________________
- ковальсько-пресовий цех, ковальське та пресове відділення за адресою: 51925, Україна,_________
Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вулиця Українська, 4_____________________ _________

Інші відомості:

Генеральний директор Корнецький Олег Юрійович, пройшов перевірку знань з
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
питань охорони праці: курсу “Охорона праці - загальний курс” комісією з перевірки знань________
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
(протокол № 33-18 від 19.06.2018р.) навчання в ДП “ Придніпровський експертно-технічний центр
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Держпраці України” ___________________________________________________________ _ _ _ _____
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Відповідальним за експлуатацію технологічних транспортних засобів призначено механіка_____
ковальсько-пресового цеху Таранов В.Б., наказ № 3283 від 05.12.2017р., майстра цеху____________
складського господарства Швед A.A., наказ № 3283 від 05.12.2017р., які пройшли навчання і______
перевірку знань з питань охорони праці ПрАТ «Дніпровагонмаш» (протокол №538 від 15.02.2017
року з курсу НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів).______
Відповідальним за експлуатацію ковальсько-пресового устаткування призначено начальника
ковальсько-пресового цеху Шевченко Сергія Івановича, наказ № 577 від 07.07.2015р., який________
пройшов навчання та перевірку знань у комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПрАТ____
“Дніпровагонмаш” (протокол № 607 від 14.02.2018р. з курсу НПАОП 28.0-1.33-13 “ Правила______
охорони праці під час ковальсько-пресових робіт”. _________________________________
Наказом підприємства № 454 від 21.02.2013р. створено службу охорони праці, наказами № 575
від 19.06.17р. затверджені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, Положення про
службу з охорони праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Перелік робіт з________
підвищеною небезпекою, Програму проведення спеціального навчання з питань охорони праці.
Робітники підприємства проходять навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання з_______
питань охорони праці та інструктажі з питань охорони праці у відповідності з вимогами НПАОП
0.00-4.12-05 “Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці”.__________ _________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 521 від
30.01,2019р. (склад: голова — директор технічний Жуков Олександр Вікторович, члени комісії:
Марченко Антоніна Олександрівна заступник директора технічного з охорони праці, Андрієнко
Костянтин Миколайович - начальник відділу охорони праці; Мачарашвілі Вікторія Свгеніївна —
заступник начальника відділу охорони праці, Підіско Анна Павлівна — начальник бюро__________
технічного нагляду, Гриненко Світлана Анатоліївна — начальник бюро відділу охорони праці,
Козиряцький Олександр Іванович — головний енергетик, Литвиненко Олег Андрійович —_______
головний механік, Клочко Ігор Миколайович — головний зварник, Прохоров Сергій Ігорович
головний технолог, Бурдяк Віктор Степанович — голова профспілки. Всі члени комісії пройшли
навчання у ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці”, а також на базі “ДП
“Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці” та перевірку знань у комісії з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 33-18
від 19.06.2018р., № 88-18 від 14.12.2018р. з курсу “Охорона праці — загальний курс”, «Правила
безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, «Правила безпечної експлуатації___________
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів» НПАОП
0.00-1.68-13; «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила
охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13, «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08,
протокол № 40-17 від 07.07.2017р. НПАОП 28.0-1.33-13 “ Правила охорони праці під час
ковальсько-пресових робіт”.
______________ ______________________________________
Перевірку знань з питань охорони праці та НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті” робітники ПАТ “Дніпровагонмаш” пройшли у комісії підприємства
13 квітня 2016 року (протокол № 508 від 13.04.2017р.)______________ _________________________
Працівники ПрАТ “Дніпровагонмаш” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального

захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок забезпечення_____
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального______
захисту”, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та______
проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________ ______

№

1.

2.

3.

Код згідно 3
Класифікато
ром
професій ДК
003:2005
8334.2

7233

7221.2
7221.2
7221.2

Позначення
захисних
властивостей
(тип, марка)
313

Термін носіння

Костюм бавовняний
Водій
автонавантажувача, Рукавиці комбіновані
водій Сталевої Волі Жилет сигнальний
Жилет утепленний

3
МП

12

со

12
36

Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний
з пиленепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пиленепроникної
тканини
Черевики шкіряні 3
металевим носком
Рукавички
комбіновані
Окуляри захисні
відкриті
На зовнішніх
роботах взимку
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці

Зми

12

3

12

МиМун200

12

Зми

1
До зносу

Тн

36

Ми

12

Мун200

12

Назва професії
(посади)

Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів
індивідуального
захисту

Костюм бавовняний
КовальЧеревики шкіряні 3
штампувальник
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Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства про охорону праці та промислової
безпеки. В адміністративних приміщеннях структурних підрозділів обладнані куточки з_______
промислової безпеки та охорони праці, в наявності: наглядні плакати, в електронному варіанті
посібники з промислової безпеки та охорони праці, доступ через інтернет до бази чинної_________
законодавчої, нормативної та технічної документації, необхідної для виконання господарської
діяльності, в т.ч. робіт з підвищеною небезпекою (Закон України “Про охорону праці”; Закон_____
України “Про обов'язкове державне соціальне страхування”; Закон України “Про пожежну_______
безпеку”; Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення”; Закон України “Про об'єкти підвищенної небезпеки”; Закон України “Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності”; Закон України “Про основні засади державного______
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; Кодекс законів про працю; НПАОП 0.004.11-07. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства; НПАОП 0.00-4.1107. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною______
небезпекою; НПАОП 0.00-6.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником___________
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-4.01-08.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту; НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час
__________
виконання робіт на висоті”; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів”;НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями”; НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”
;НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП Охорона праці і промислова безпека у будівництві”,______________
НПАОП 28.0-1.33-13 “ Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт”).

О.Ю. Корнецький
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
201^ р. N

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, устаткування 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.”.

