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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________________________ «ЗАВОД ПРЕФОРМ»________________________________
49008, Дніпропетровська обл. м.Дніпро, вул.Автотранспортна. буд.6___________
місцезнаходження,

Код ЄДРПОУ 39632675____________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор

Рубанов Максим Олегович_______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____ Тел./факс: (056)790-04-18, 790-04-19, info@dzp.com.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 пошти;

49008. Дніпропетровська обл. м.Дніпро, вул.Автотранспортна. буд.6_________________
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 договір не укладався_________
(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,

Рубанов Максим Олегович________________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В_____________________
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 -9, у тому числі тих , на Я К И Х

ІС Н У Є п і

лвитттений ризок

КІЛЬКІСТЬ робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -5.___________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі та споруди: будівля адміністративно-побутових приміщень, виробничого цеху та
дві складські будівлі орендовані. Договір оренди №0501Н від 01.05.2017р. від ТОВ_________
«Мультіпласт». директор Голубенко В.І. Виробничих об’єктів (цехів) -1. Структурних______
підрозділів - 8___________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Рубанов М.О.. директор технічний Бокий М.В..
начальник виробництва Єгоров Д.В., головний механік Деберина С.М.. головний енергетик
Непраш А.І..
інженер з охорони праці Відерський С.Г.
пройшли навчання
в ДП
«Придніпровський ЕТЦ». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:________________________________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (ломеличної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу перевірки знань №39-19 від
24.05.2019. та №39-19/1 від 11.06.2019).____________________________________________________
Загального курсу «Охорона праці», а також:)_______________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»_________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»___________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»________
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових
виробів»_________________________________________________________________________________
Головний енергетик Непраш А.І. та інженер з охорони праці Відерський С.Г. пройшли
навчання в ЛП «Придніпровський ЕТЦ»___________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._______
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»____________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»_______________________________
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг
з протоколу перевірки знань №52-19 від 20.06.2019).________________________________________
їм присвоєна група з електробезпеки V та IV до та вище 1000В в якості адмінистративнотехнічного персоналу та інспектувальної особи відповідно. З метою належної експлуатації
електроустановок і безпечого їх обслуговування головний енергетик Непраш А.І. згідно наказу
№519-АГД від 06.05.2019р
призначений відповідальним за електрогосподарство на
підприємстві..____________________________________________________________________________
(прізвище, ім ’ я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Головний механік Деберина С.М.. Головний енергетик Непраш А.І. та інженер з охорони
праці Відерський С.Г. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу перевірки
знань №77-19 від 27.08.2019).

Наказом по підприємству №919-АГД від 03.09.2019 головний механік Деберина С.М. та
головний енергетик Непраш А.І.призначені відповідальними за безпечне виконання робіт на
висоті з правом видачі нарядів-допусків на виконання робіт пі двищеної небезпеки.____________
з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом по підприємству №319/1-АГД від 20.03.2019 реорганізована служба охорони праці.
Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Відерський Сергій
Г ригорович.____________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,
Наказом №619-АГД від 12.06.2019р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці. Склад екзаменаційної комісії на підпрємстві затверджено наказом.____________________
Голова комісії - директор Рубанов М.О..______ ____________________________________________
Члени комісії: - Бокий М.В.. Сгоров Д.В.. Деберина С.М., Непраш А.І.. Відерський С.Г._____
Наказом №819/5-АГД від 30.08.2019р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)_______
Голова комісії - Головний механік Деберина С.М..._______________________________________
Члени комісії: - Непраш А.І.. Відерський С.Г.____________________________________________
а також комісію з перевірки знань з електробезпеки:___________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._______
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»_____________________________
НАПБ А .01.001 -2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»_______________________________
Голова комісії - Головний енергетик Непраш А.І._________________________________________
Члени комісії: - Бокий М.В.. Відерський С.Г._______________________________________________
Також розроблені та переглянуті, затверджені наказом №419-АГД від 02.04.2019 та введені в
аію______________________________________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці______________________________________
- Положення про службу охорони праці____________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці_______________________________________
- Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту________________________________________________
- Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони
праці____________________________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та_____________
затвердження №419/1-АГД ОП від 24.04.2019р.)____________________________________________
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного
фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних
робіт.____________________________________________________________________________________
Розроблений та затверджений від 10.04.2019р. Перелік інструкцій з охорони праці. Інструкції,
затверджені та введені в дію наказом від 24.04.2019 за №419/1- АГД. в т.ч. . Інструкції з
охорни праці №18 «При виконанні робіт на висоті» та №5 «Для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування»._____________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці__________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці_________________
- Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці_______________
-Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів______________________________________________________________
-Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці_________________
-Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці_________________________________________
-Журнал обліку та зберігання засобів захисту___________
Працівники підприємства, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою
понад 1000 В та на висоті понад 1.3 метра:_____________
Непраш O.A. - електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустановок закінчив у 2005
році вище професійне училищі №17. м. Дніпропетровськ і здобув кваліфікацію електромонтера
з ремонту і обслуговування електроустаткування. Диплом HP №12060376.___________________ \
Сокур Л.В.- інженер-електронік закінчив у 1992 році Дніпропетровський ордена Трудового
Червоного прапора гірничий інститут ім. Артема і здобув кваліфікацію «Інженерсистемотехнік». Диплом УВ №937598._____________________________________________________
Пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу
«Охорона праці», інструкцій з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки а також:__________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»_____________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»_____________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».______________________________
Непраш O.A.- III група з електробезпеки, як електротехнічний персонал. (Протокол №1 від
12.06.2019p /)_____________________________________________________________________________
Сокур Л.В.- V група з електробезпеки як електротехнічний персонал. (Протокол №2 від
30.06.2019 р .Л_____________________________________________________________________________
Протокол перевірки знань з охорони праці №3 від 17.06.2019 та №12 від 28.08.2019р.виконання робіт на висоті.________________________________________________________________
Працівники підприємства, що виконують роботи на висоті понад 1.3 метра:_________________
Харченко JI.B. - слюсар-ремонтник. має атестат про середню освіту м . Дніпропетровськ
1968р .____________________________________________________________________________________
Мігіц С.О.- слюсар-ремонтник. закінчив у 2005 році професійно-технічне
училищі №2 і
здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів. Диплом HP №27522644.____________________
Беркета В.В. - слюсар-ремонтник. закінчив у 1998 році професійно-технічне училищі №25 за
спеціальністю «Водій транспортних засобів категорії С». Диплом №550370___________________
Сгоров С.В. - слюсар-ремонтник. закінчив у 2002 році Національну металургійну академію і
здобув кваліфікацію «Спеціаліст інженерної механіки». Диплом HP №19152345______________
Козаченко М.В. - слюсар-ремонтник. закінчив у 2007 році Дніпропетровський національний
університет і здобув кваліфікацію «Радіотехнік». Диплом HP №32597837____________________

Пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу
«Охорона праці», інструкцій з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки а також:__________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»____________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»_____________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».______________________________
та мають II групу з електробезпеки як електротехнологічний персонал. (Протокол №12 від 26
липня 2019р.)___________________________________________________________________________
Протокол перевірки знань з охорони праці №5 від 25.06.2019 та №12 від 28.08.2019р._________
(виконання робіт на висоті)_______________________________________________________________
Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично раз на рік проходять медичний
огляд у ТОВ «Медичний центр «МЕДІНВЕСТ»). (останній заключний акт від 10.10.2019р).
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.____________
керівництво з експлуатації, інструкції, електричні схеми, протоколи іспитів ізоляції, та контурів
захисного заземлення електрообладнання)._________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски,
сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів.
Наказом №419/2-АГД від 25.04.2019р. затверджені та введені в дію «Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітників
ТОВ «ЗАВОД ПРЕФОРМ» Працівники, що виконують роботи на висоті забезпечені засобами
індивідуального захисту: пояс запобіжний безлямковий ПБ-1М - 2 шт. виготовлені у липні
місятті 2014 року, пояс запобіжний лямковий «PROGRESS» - 1 шт.. строп канатний 1ск2
виготовлені у серпні 2019року. Протокол іспитів запобіжних поясів і стропу №252 від 05
вересня 2019 року. Іспити проведені в КП «Міськсвітло» Дніпрвської міськради м.Дніпро.
Договір №000126 від 14.08.2019.
ТОВ «Завод Преформ» має Технічний звіт №06.029 від Електротехнічної лабораторії ТОВ
«ПОА Купіна» про проведення вимірів в електроустановках та Протокол №63/110619 від 11
червня 2019 вимірювання опору ізоляціїї електроінструменту.
Під час виконання робіт в електроустановках використовується необхідний спеціальний
інструмент та прилади: інструмент з ізольованими рукоятками. При роботі застосовуються:
пояси запобіжні лямкові. драбини, діелектричні рукавички, діелектричні боти, ізолюючі
штанги, діелектричні килимки, покажчики напруги, знаки безпеки та інші засоби, які
необхідні для безпечної експлуатації та виконання робіт. Протокол №ЗС 29/230419 від
23.04.2019р. іспитів діелектричних рукавичок, та №ЗС 30/230419 від 23.04.2019р. іспитів
покажчиків напруги. Іспити проведені в електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина»
Договір №04ЮЕО від 19квітня 2018р.______________________________________________________
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._________________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності:
Закон України «Про охорону праці»
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони пратті»:_____________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»:______________________________________________________ ____________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці__________________
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»________
нормативно-правової

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці.
що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________
та матеріально -технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.О. Рубанов______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

Примітки:

20/ 5 ^ р. №

/ ./■ / !

/ 2 ________

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.

