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_  ДЕКЛАРАЦІЯ І  „
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань.^

охорони праці ТЛШТ019 ~
Відомості про роботодавця: Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання 
_____________________________«Павлоградський хімічний завод»_________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна. 51400. Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44_
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 14310112. Генеральний директор ДП «НВО «ПХЗ» Шиман Леонід Миколайович, 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

Тел. (0563) 210-405. Факс (0563) 210-545. E-mail: tdir@pkhz.dp.ua. office@pkhz.dp.ua 
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 пощти;

Україна. 51400. Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44_______
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

ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 11\17-0П0\П11\ТП34-555617:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 10\17-ОПО\Ц11\ТП18-555517:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 03\17-ОПО\П11М95-555117:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 07\17-ОПОШ11\ТП6-555217:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 08\17-ОПО\П11\ТП7-555317:
ПАТ “СК “Арсенал Страхование” з 25.07.2017 р. № 09\17-ОПО\Ц11\ТП8-555417.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я,_____________________ Шиман Леонід Миколайович__________________________

(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 в колодязях, траншеях, колекторах, замкнутому
ПРОСТОРІ (ємностях) (п.8. дод. 6 Порядку)____________________________________________

Зварювальні роботи (п.19. дод. 6 Порядку)________________________________________
___Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (п.18. дод. 6 Порядку)
(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 таУабо 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 33. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 16: будівель і споруд -  5: кількість колодязів - 35 шт.. загальна довжина
колекторів -  10820 м._________________________________________________________________

" кількість робочих мГсць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Керівники підприємства, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
З питань охорони праці та промислової безпеки: Генеральний директор Шиман Л.М.. директор

mailto:tdir@pkhz.dp.ua
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технічний -  перший заступник головного конструктора РДТП Устименко Є.Б.. начальник 
управління - заступник директора технічного ( з енергоресурсів) Енергоуправління Федоренко 
Т.С. пройшли навчання у ДП «ГНМЦ» та перевірку знань з питань охорони праці, нормативно- 
правових актів з ОХОРОНИ праці у комісіях ДП «ГНМЦ» таДержпрапі (протоколи №381-16 

від 21.10.2016р.. № 203-17 від 26.05.2017р.. № 201-18 від 18.05.2018р.. №4 97-18 від 
16.11.2018р.. №314-18 від 13.07.2018р.. № 479-18 в і д  09.11.2018р. № 597-18 в і д  14.12.201 8 р . 

№ 477-18 від 09.11.2018р.)____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;

На підприємстві наказом від 28.03.2006р. № 246 створено управління охорони праці, 
екологічного нагляду та спецрежиму. Начальником управління охорони праці, екологічного 
нагляду та спецрежиму - головним екологом призначена Холоденко Т.Ф. До складу управління 
охорони праці, екологічного нагляду та спецрежиму входить відділ охорони праці. Наказом 
від 05.04.2006р. № 271 начальником відділу охорони праці управління охорони праці, 
екологічного нагляду та спец режиму призначено Дирвянську Н.М. Начальник УОП. ЕН і СР- 
головний еколог Холоденко Т.Ф.. начальник ВОП Дирвянська Н.М.. заступник начальника 
ВОН Нанчишний Є.С.. а також інженери з ОП ВОП пройшли навчання у ДП «ГНМЦ» та 
перевірку знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці у комісіях 
ДП «ГНМЦ» таДержпраці (протоколи №381-16 від 21.10.2016р.. № 203-17 від 26.05.2017р.. 
№ 201-18 від 18.05.2018р.. №4 97-18 від 16.11.2018р.. № 314-18 від 13.07.2018р.. № 479-18 від 
09.11.2018р. №597-18 в ід  14.12.2018р. №477-18 в і д  09.11.20 18р.)________________________

На пілприємстві переглянуте, затверджене та введене в дію «Положення про підрозділ «Відділ 
охорони пратті Управління охорони праці, екологічного нагляду і спеціального режиму» 
наказом по підприємству від 29.10.2018р. № 117. Навчання, перевірка знань та інструктажі 
робітників проводяться згідно “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони пратті робітників ДП “ПВО “ПХЗ”. яке переглянуте та затверджене наказом по 
піттпригмству від 08.02.2018р. № 366: а також посадових інструкцій та інструкцій з охорони 
праці. На піттпригмстві наказом від І8.04.2018р. № 1015 створена комісія з перевірки знань з 
питань ОХОРОНИ праці . члени комісії: начальник УОП. ЕН і СР - головний еколог Холоденко 
Т.Ф.. начальник ВОП Дирвянська Н.М.. головний енергетик -  заступник начальника 
Енергоуправління Овсянников О.В.. заступник головного механіка Мішин О.В.. начальник 
шялітту кадрів Манько О.М.. юрисконсульт ВК Кузіна М.Б. та керівний склад підприємства 
пройшли навчання у ДП «ГНМЦ» та перевірку знань з питань охорони праці, нормативно- 
правових актів з охорони праці: загальний курс з ОП: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
прятті під час роботи з інструментами та пристроями»: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»: НПАОП 45-2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБШ: НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила о х о р о н и  праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском»; 
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкпія з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах» у комісіях ДП «ГНМЦ» та 
Держпрапі (протоколи № 381-16 від 21.10.2016р.. № 203-17 від 26.05.2017р.. № 201-18 від 
18.05.2018р.. №4 97-18 від 16.11.2018р.. № 314-18 від 13.07.2018р.. № 479-18 від 09.11.2018р. 
№ 597-18 від 14.12.2018р.. № 477-18 від 09.11.2018р.)._________________________________
наявністю служби охорони праці

Працівники ПІДРОЗДІЛІВ підприємства: начальник цеху “Металіст” Сурін О.М.. майстри 
яільнитті виготовленіїя нестандартного обладнання Швидченко В.М., Шинкарук С.Д., 
начальник дільниці водопостачання, каналізації та газопостачання Безбатько А.В. старший 
майстер піттьнитті водопостачання, каналізації та газопостачання Городов А.В.. майстер служби 
аварійно-ві лновлювальних робіт К уліш  Д.В. пройшли перевірку знань з питань охорони праці: 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»;



НПАОП 0.00-1.81-18 « Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що праііюг, пія 
тиском»: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного вегтення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах» у комісії 
Держпраці (протоколи № 13-19 від 27.03.2019р.. № 60 від 31.01.2019р.. № 597-18 від 
14.12.2018р.. № 201-18 від 18.05.2018р.. 740 від 29.11.2018р.. № 57-18 від 14.09.2018р.. № 504 
від 15.08.2018р. № 748 від 21.12.2017р. № 250 від 01.06.2017р.'). Механік цеху (з виконанням 
обов’язків енергетика цеху) цеху “Металіст” пройшов перевірку знань з питань охорони праці 
НПАОП 0.00-1.81-18 « Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що праїттог піп 
тиском» у комісії Держпраці та підприємства (протоколи № 48-18 від 17.08.2018р.: № 59 від 
16.03.2017р.). _ Робітники цеху “Металіст” та робітники дільниці водопостачання, каналізації 
та газопостачання пройшли перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства. 
Для кожного працівника розроблені учбові плани та програми спеціального навчання з питань 
охорони праці. Посадові особи мають вищу і середньо-технічну фахову освіту._ Робітники 
мають ВИШУ, середньотехнічну фахову освіту. професійну підготовку та підвищення 
кваліфікації, здобуту на курсах професійної підготовки у учбовому центру «Професіонал» ДП 
«ПВО «ПХЗ». Працівники Крайник О.С.. Вознюк С.М.. Бобрик Г.В.. Харченко Є.Л.. 
Сергіенко С.А.. Шелест В.В.. Коваленко М.О.. Тарасенко О.Л.. Василенко В.В. пройшли 
атестацію зварників в ДП «Придніпровський ЕТП» і ДП «ПВО «ПХЗ» та допущені до ручного 
дугового та газового зварювання (протоколи № 63 від 24.11.2017р.: № 64 від 24.11.2017р.: № 
55 від 19.09.2018р.). (посвідчення №№ 168629. 168634. 168627. 168628. 168630. 168633. 
168620.168617.168619. 009492. 588788. 12065585. 000203. 001141. 21635515. 008220. 695084). 
На підприємстві Генеральним директором затверджені: «Перелік робіт підвищеної небезпеки» 
від 19.04.2016 p.. переліки осіб, які мають право видачі наряд-допусків (розпоряджень). 
Наказом від 02.04.2019р. № 949 відповідальним за організацію безпечного проведення 
газонебезпечних робіт у цеху «Метатіст» признаний Сурін О.М.: Наказом від 02.04.2019р. № 
946 відповідальним за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт на дільниці 
водопостачання, каналізації та газопостачання признаний Безбатько А.В.: Наказом від 
04.04.2019р. № 541 відповідальним за проведення вогневих робіт у цеху «Металіст» 
призначені майстри Швидченко В.М.. Шинкарук С.Д.: Наказом від 03.01.2019р. № 12 
ві дппві дальним за проведення вогневих робіт дільниці водопостачання, каналізації та 
газопостачання призначені старший майстер Городов А.В. та майстер Куліш Д.В.: Наказом 
від 14.11.2018р. № 3210 відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію балонів з 
стисненими тя зрідженими газами цеха « Металіст» призначений механік цеху Кривошлик В.І. 
Наказом від 23.11.2018р. № 3293 відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію 
балонів з стисненими та зрідженими газами дільниці водопостачання, каналізації та 
газопостачання призначений майстер служби аварійно-відновлювальних робіт Куліш Д.В. На 
підприємстві роботи ВИКОНУЮТЬСЯ згідно інструкцій з охорони праці: «Для працівників, що 
виконують вогневі роботи», введена в дію наказом від 03.01.2019р. № 17. «Для слюсаря 
аварійно-відновлювальних робіт ЕУ». введена в дію наказом від 13.05.2017р. № 1158. «При 
роботі з ручним слюсарно-ковальським інструментом і пристосуваннями», введена в дію 
наказом від 15.09.2015р. № 2129. «З організації безпечного проведення газонебезпечних робіт
на ДП «ПВО «ПХЗ»». введена в дію наказом від 12.09.2016 р. № 2422.____________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

На підприємстві ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». 
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». «Журнал 
реєстрації інструкцій з питань охорони праці». «Журнал протоколів перевірки знань». «Журнал 
обліку робіт за нарядами і розпорядженнями». «Журнал обліку та зберігання засобів 
індивідуального захисту». Посадові особи мають посадові інструкції. Експлуатаційна 
документація в наявності та в повному обсязі.____________________________________________



Поставку балонів з киснем технічним, пропаном технічним, ацетиленом ■чт'йснює ТОВ «ДІПІ 
ЕЙР ГАЗ» згідно ДОГОВОРУ № ПА0004-327613 від 13.03.2013р. (ТОВ «ДІПІ ЕЙР ГАЗ» має 
дозвіл Держгірнромнагляду № 853.15.32 від 25.03.2015р.к Балони зберігаються у спеціально 
відведених приміщеннях з пристосуванням для кріплення балонів.

Для проведення робіт в колодязях, траншеях, колекторах, замкнутому просторі Гємкостях^ 
використовуються: лампа ЛБВК: слюсарно-монтажний інструменти; пряітівники 
використовують мотузки рятувальні, пояса запобіжні лямкові 2-ПЛ (акт випробування від 
03.04.02019р.'): протигази шлангові ПШ-1 (акт випробування від 03.04.02019р.). каски захисні. 
Для проведення зварювальних робіт використовуються: зварювальні апарати ВДГ 303-1. ВС- 
632. ВДМ-1202. POWER ARC 5500. ВДМ1001. TIG 180Р. 1X7-300WSM. TIG 315 AC/DC. JASIC 
CUT 160. ВДГ 302: працівники використовують маски зварника, костюми брезентові, краги 
зварника.. Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями- Праттівники забезпечені 
необхідними засобами індивідуального захисту, згідно до галузевих норм та Колективного 
договору на 2018-2022 pp. Навчально-методичне забезпечення є в повному обсязі. Нормативно- 
правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони пратті. 
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової 
безпеки: Закон України «Про охорону прані»: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»: НПАОП 45-2-7.02-12 « Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ЛБН): НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»: 
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями».________________________
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення)

Г енералмий

(підпис)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарі 
органі Держпраці 2 0 ^ ^ .  №

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 jipo це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


