
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання
«Павлоградський хімічний завод»___________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______51400. Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44
місцезнаходження,

_____________________________________14310112__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Генеральний директор -  ІІІиман Леонід Миколайович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______Тел. (0563) 210-405. Факс Г0563^ 210-545. Е-таіІ: 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 пошти;

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 договори добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами: страхова компанія ПАТ ^СК “АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ" поліси № АО/3553897 з 30.06.19 р. до 29.06.20 р.. № АО/3553927 з 28.06.19 р. до 
27.06.20 р.. № АР/3553900 з 30.06.19 р. по 29.06.20 р.. № АО/3553896 з 30.06.19 р. до 29.06.20 р..

№ АР/3553903 з 30.06.19 р. до 29.06.20 р.. № АО/3553898 з 30.06.19 р. до 29.06.20 р.. № 
АО/3553899 з 30.06.19 р. ло 29.06.20 р.. № АР/3553901 з 30.06.19 р. до 29.06.20 р.. № АР/3553902 з 
30.06.19 р. до 29.06.20 р.

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0360.20 від 26.05.2020 р.. проведеного 
ЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ НТІІ»________________________________________________________

(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: ,

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів. 
устатковання підвищеної небезпеки, шо зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування4) 
м яттти н . мехянізмів. устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання. пов'язане з 
виробництвом (виготовленням'), використанням, транспортуванням, застосуванням, 
утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2
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класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки’’ (Офіційний вісник 
України. 2002 р.. № 29. ст. 1357) (пункт 1 додатка 3 Порядку).___________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 -  15. у тому числі 10. на яких існує підвищений ризик виникнення
травм___________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ДП «НЕЮ «ПХЗ» засноване на державній власності та належить до сфери управління 
Державного космічного агентства України. Підприємство виконує роботи підвищеної небезпеки 
в процесі ведення виробничої діяльності на власних площах за адресою: 51400. 
Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, в у л . Заводська. 44.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ДП «НВО «ПХЗ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор ДП «НВО «ПХЗ» Шиман Леонід Миколайович, начальник УОП. ЕН 

та СР Холоденко Тетяна Фердинандівна. директор технічний -  перший заступник головного 
конструктора Усгименко Євгеній Борисович, начальник відділу охорони праці Панчишний 
Євген Сергійович, головний енергетик Овсянніков Олександр Володимирович, заступник 
головного механіка Мішин Олег Володимирович, начальник цеху «Металіст» Сурін Олексій 
Миколайович та керівний склад Підприємства пройшли в ДП «Головний навчально-методичний 
центр» навчання і перевірку знань з загальних питань охороні праці. НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Держпрапі (протоколи_________ № 201-18 від
18.05.2018 р.. № 497-18 віті 16.11.2018 р.. № 479-18 від 09.11.2018 р.. № 433-19 від 22.11.2019 р.. 
№ 491-19 від 20.12.2019 р.. № 340-19 віл 13.09.2019 р.).

Головний енергетик ДП «НВО «ПХЗ» Овсянніков О.В. (V група з електробезпеки до та 
понад 1000 В), начальник транспортно-складського управління (ТСУ) по автотранспорту 
Терновий A.C. (III група з електробезпеки до 1000 В), заступник начальника транспортно- 
складського управління по автотранспорту Шальський І.О. (III група з електробезпеки до 
1000 В) та керівний склад Підприємства пройшли в КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР 
навчання і перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в комісії ГУ Держпрапі у Дніпропетровській області (протокол 
№ 381 від 22.11.2019 р.).

Заступник начальника цеху «Металіст» Безбатченко Ю.А. пройшов в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП» навчання і перевірку знань з загальних питань охороні праці в 
комісії Держпрапі (протокол № 89-19 від 24.10.2019 р.).

Начальник транспортно-складського управління (ТСУ) по автотранспорту Терновий A.C.. 
заступник начальника транспортно-складського управління (ТСУ) по автотранспорту 
Шальський І.О., начальник дільниці Палій B.C. пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП» 
навчання і перевірку знань з загальних питань охороні праці. НПАОП 0.00-1.71-13. НПАОП



0.00-1.62-12. НПАОП 0.00-1.15-07 та ін. в комісії Цержпраиі (протоколи № 340-19 від 13.09.2019 
p.. № 15-20 віл 27.02.2020 p.).

Майстри виробничої дільниці виготовлення нестандартного устаткування Шинкарук С.Д. 
та Грошев М.М. пройшли навчання і перевірку знань з загальних питань охороні прапі. 
пожежної безпеки, нормативно-правових актів з питань охорони праці, інструкцій з охорони 
праці комісією підприємства з перевірки знань з питань охорони прапі (протоколи № 481 від
08.08.2019 p.. № 89 від 13.02.2020 p.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 545 від 28.02.2018 р. відповідальним за електрогосподарство і справний стан 
електроустаткування підприємства призначений головний енергетик Овсянніков Q.B.

Наказом № 2648 від 09.10.2017 р. призначені відповідальні за електрогосподарство і 
справний стан електроустаткування по підрозділам підприємства.

Наказами по підрозділах призначені відповідальні за виконання робіт підвищеної 
небезпеки. Затверджені списки керівників, шо мають право видачі наряд-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки. '

Наказом № 1535 від 11.06.2018 р. призначені відповідальні за перевезення спеціальних 
вантажів і вибухових матеріалів транспортом підприємства та їх охорону.

Наказом № 687 від 06.04.2020 р. відповідальним за організацію безпечного проведення 
газонебезпечних робіт у пеху «Металіст» призначений начальник пеху «Металіст» Сурін О.М.

Наказом № 687 від 06.04.2020 р. відповідальним за проведення підготовчих робіт та 
проведення газонебезпечних робіт у неху «Металіст» призначений майстер виробничої дільниці 
виготовлення нестандартного устаткування Грошев М.М.. створена спеціальна бригада для 
виконання газонебезпечних робіт.

Наказом № 687 від 06.04.2020 р. затверджений перелік робіт на висоті, які виконуються за 
наряд-допусками у неху «Металіст», відповідальним за видачу наряд-допусків (розпоряджень) 
на виконання робіт на висоті призначений начальник цеху «Металіст» Сурін О.М.

Наказом № 687 від 06.04.2020 р. призначені відповідальні за організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті у неху «Металіст».

Розпорядженням № 38 від 30.04.2020 р. у uexv «Металіст» відповідальним за організацію, 
безпечне та якісне виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту навісного 
встаткування машин змішувально-зарядних призначений майстер виробничої дільниці 
виготовлення нестандартного устаткування Грошев М.М.

Розпорядженням № 38 від 30.04.2020 р. у пеху «Металіст» створена бригада з виконання 
ремонтних робіт МЗЗ.

Наказом № 689 від 07.04.2020 р. призначені відповідальні за організацію та безпечне 
виконання вогневих робіт у неху «Металіст».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки;

На підприємстві наказом від 28.03.2006 р. № 246 створено управління охорони праці. 
екологічного нагляду та спенрежиму. Начальником управління охорони прапі. екологічного 
нагляду та спепрежиму - головним екологом призначена Холоденко Т.Ф. До складу управління 
охорони прапі. екологічного нагляду та спенрежиму входить відділ охорони праці. Наказом від
30.04.2020 р. № 2666 начальником відділу охорони праці управління охорони праці, 
екологічного нагляду та спенрежиму призначено Панчишного Є.С.___________________________

наявністю служби охорони праці

У ДП «НВО «ПХЗ» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про відділ 
охорони прані управління охорони прапі. екологічного нагляду і спеціального режиму» (наказ № 
117 від 29.10.2018 p.): «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (наказ № 366 від 08.02.2018 p.). «Положення про систему управління охороною 
прані» (затверджене 29.01.2014 p.).



У ДП «НЕЮ «ПХЗ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони прапі. шо діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
прапі. шо діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.___________________________________________________________

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Наказом № 863 від 13.05.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони прапі працівників, у складі: голова комісії: 
начальник УОП. ЕН і СР - головний еколог Холоденко Т.Ф.. заступник голови комісії: головний 
енергетик - заступник начальника Енергоуправління Овсянников О.В.: члени комісії: начальник 
ВОП Панчишний Є.С.: заступник головного механіка Мішин О.В.. начальник відділу кадрів
Манько О.М._____________________________________________________________________________

У ДП «НВО «ПХЗ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони прапі 
наказами № 2354 віл 23.08.2018 p.. № 3237 від 16.11.2018 p.. № 17 від 03.01.2019 p.. № 4 від
03.01.2020 p.. в тому числі інструкції з охорони прані № 2015-2018 «Для слюсаря- 
інструментальника цеху «Металіст». № 2017-2018 «Для слюсаря-ремонтника дільниці
виготовлення нестандартного устаткування пеху «Металіст»._________________________________

Працівники ДП «НВО «ПХЗ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань 
№ 14 віл 23.03.2020 p.. № 4 віл 10.01.2020 p.. № 52 віл 18.12.2019 p.. № 20 від
10.07.2019 p.. працівникам видаються посвідчення).

Робітники мають вишу, середньотехнічну фахову освіту, професійну підготовку та 
підвищення кваліфікації, здобуту на курсах професійної підготовки у учбовому центру 
«Професіонал» ДП «ПВО «ПХЗ».

Працівник ДП «НВО «ПХЗ» Букреєв С.Г. має кваліфікацію техніка-технолога з обробки 
металів різанням, здобуту в Павлоградському машинобудівному технікумі (диплом ПТ № 
693821 від 30.03.1991 p.).__________________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали: 
журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
журнали реєстрації проведення первинного, повторного та позачергового інструктажу з 
питань охорони праці:
журнали реєстрації проведення цільового інструктажу з питань охорони праці: 
журнали видачі наряд-допусків:
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв: 
журнал обліку та зберігання засобів захисту: 
журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:
журнал_______ огляду_______ та_______ ремонту_______ будинків_______ та_______ споруд.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
_______На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на

обладнання, шо застосовується при проведенні робіт: устаткування для механічної обробки 
металів (верстати фрезерні, токарні, свердлильні, карусельно-розточувальні, шліфувальні), 
ковальсько-пресове обладнання (пресножиці. преси гідравлічні), вантажопідіймальні крани і 
машини, зварювальне обладнання, ручний електро- та пневмоінструмент

експлуатаційної документації,



Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. Працівники ДП «НВО 
«ПХЗ» забезпечені засобами колективного захисту: загальнообмінною та місцевою припливно- 
витяжною вентиляцією, та необхідними засобами індивідуального захисту згідно до галузевих 
норм та Колективного договору на 2018-2022 p.p.: спецодягом, спецвзуттям. захисними 
окулярами і засобами захисту рук, обличчя для роботи з токсичними продуктами.

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КЗ «Павлоградська міська 
лікарня № 1» Павлоградської міської ради» за розробленими та затвердженими графіками 
(надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
01.11.2019 рЛ За результатами заключного акту працівники допущені до виконання робіт.______

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. 
№ 2694-ХІІ від 14.10.1992. із змінами: Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019: 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00- 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони прапі на автомобільному транспорті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._______________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони прані та промислової безпеки.

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.__________________________________________

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О/

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ і) . №-^7^Г. _________ .

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
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