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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
________ Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО___________
_______________________________ «ДНІПРОПОЛІМ ЕРМ АШ »____________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________ 49033. м. Дніпро, проспект. Богдана Хмельницького, будинок 147.__________
місцезнаходження,
КОД

ЄДРПОУ 00218615. Мацюця Сергій Федорович, тел. (056) 732-31-00._____________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

__________________________e-mail: office@ dzpm.dp.ua_____________________________________
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;

49033. м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 147.___________________________
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:_______ відсутня_________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________ відсутня__________
(дата проведення аудиту)
Я . М а ц ю ц я С е р г ій Ф е д о р о в и ч __________________________________________________________________________
(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, устаткування
підвищеної небезпеки: а саме

1. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
ОТРУЙНИМ, вибухонебезпечним та інертним газом.________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
КІЛЬКІСТЬ

робочих місць - 21. на яких існує ризик виникнення травм - 21: кількість будівель - 2

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд

кількість дільниць - 1._________________________________________________________________
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор виконавчий Мацюця Сергій Федорович пройшов у. ДП
^тРИТТНТПРОВСЬКИЙ ЕТи» навчання Законів України «Про охорону праці» «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та
ПРИЙНЯТИХ вілппвіпно яо них нормативно-правових актів (протокол від 25.06.2018 № 150,
посвідчення № 002757).
Відповідальним за справний стан безпечної експлуатації обладнання, що працюють під

тиском головний інженері Матвієнко Богдан Олександрович наказ №87 від 25.03.2019 p.. який
пройшов у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». навчання «Правил охорони праці
під час експлуатапії обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18(протокол від
21.03.2019 № 91. посвідчення № 02504).___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог).

Відповідальний за безпечну експлуатацію балонів контейнерів цистерн та інших ємностей
із зрідженими газами директор виробництва Запривода Павел Петрович наказ №88 від
25.03.2019р.. який пройшов у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». навчання
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.001.81-18 (протокол від 21.03.2019 № 91. посвідчення № 02505У_______________________________
Начальник в і д д і л у о х о р о н и праці та навколишнього середовища - Петрушевський Андрій
Вікторович- відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки на підприємстві_____________________________________________________
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці,

у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП». навчання Законів України «Про охорону
праці» «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» «Про об'єкти підвищеної
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів Гпротокол від 28.09.2017
№225/48/2017. посвідчення №225/48/2017-П._______________________________________________
На підприємстві були розробленні та введені в дію інструкції з охорони праці Наказом №
026 від 25.06.2018. в тому числі інструкція з охорон праці інструкція з охорони праці при
експлуатапії балонів №27-ОТ; інструкція з охорони праці для робітників зайнятих газоелектрозварювальними роботами №21-ОТ; інструкція з охорони праці при роботі з ручним
електрифікованим інструментом №58-ОТ:._________________________________________________
ЯКИЙ п р о й т т т о в

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві зберігаються балони у спеціально відведеному місці на відкритих
майданчиках під навісом який захищає їх від атмосферних опадів і прямих променів сонця.
Балони що експлуатуються пройшли технічне опосвідчення. Наступне опосвідчення 12.06.2021р.
експлуатаційної документації,

Всі робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
засо б ам и ___________________________ __________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Індивідуального захисту в повному обсязі згідно Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, затверджене наказом №41.1 від 23.01.2018р.. що використовуються за призначенням.
зберігаються у технічному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт.___________
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд.
Ня підприємстві проведена ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки. Згідно листів
Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 02.22.1046 ОТ
від 09.10.2012 РОКУ та № 05-14/3722 від 14.11.12 р о к у , п р о результати ідентифікації об’єктів
підвитпеної небезпеки, об’єкт ПрАТ «Дніпрополімермаш» не підлягає реєстрації у Державному
реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки.
В Пр АТ «д н і п р о п о л і м е р м а ш » розроблені, затверджені та введені в дію:
«Положення ПРО систему управління охороною праці» (наказ від 19.10.2018 № 40). «Положення
про ПОРЯДОК проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від
25.06.2018 № 27) «Положення про службу о х о р о н и праці на підприємстві» (наказ від 25.10.2017
№ 6.1). «Положення П РО оперативний контроль за охороною праці» (наказ від 22.01.2018 № 27)
В Пр АТ «д н і п р о п о л і м е р м а ш » ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу
ч п и т я н ь ОХОРОНИ п р я т т і» ! «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки». «Журнал
реєстрації і н г т р у к т т і й з о х о р о н и праці». «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці»,
«Журнал ПРОТОКОЛІВ перевірки знань з питань охорони праці». «Журнал обліку та огляду
такелажних засобів, механізмів та пристроїв». «Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення
робіт з пі двишеною небезпекою».
Нормативно-правова
та
матеріально-технічна
база.
навчально-методичне
забезпечення:___________________________________________________________________ ________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

в кабінеті охорони праці ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» проводяться інструктажі,
навчання і перевірка знань з питань охорони праці, який оснащений комп’ютерною та
організаційною технікою, наглядними посібниками, плакатами з питань промислової безпеки та
охорони праці. Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовими актами з охорони
праці в повному обсязі.
На підприємстві в наявності : Закон України «Про охорону праці» Постанова ВРУ від
14.10.1992 № 2695-ХІІ: ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві.: НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною
небезпекою; Постанова КМУ від 26.11.2011 № 1107 Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування') мащин. механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: Постанова КМУ від 07.02.2018 № 47«Про внесення змін до Постанов
КМУ від 25.08.2010
№ 725 і від 26.10.2011 № 1107»: НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: НПАОП 0.00-1.8118 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском: НПАОП 0.005.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт та інші.

С.Ф.Мацюця
(ініціали та прізвище)

«03»

липня 2019 р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання в Головному управлінні
Держпраці у Дніпропетровській області «
р.» «№с / ^ ^
/^■2’
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.

