
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен»_____________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

______________________ 49051. м.Дніпро, вул. Курсантська. 7Б, код ЄДРПОУ 31158382._________
Генеральний директор Захарченко Дмитро Валентинович. 0562-377-95-05. postmgf@ganza.com.ua 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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; 

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

технологічне устаткування хімічного виробництва знаходиться за адресою: 49051. м.Дніпро.
вул. Курсантська. 7Б_______________________________________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________________________
згідно з результатами ідентифікації та повідомленням Головного управління Держпраці у  

Дніпропетровській області, визначено як об'єкт, який не належить до об'єктів підвищеної 
небезпеки, тому не має потреби в страхуванні________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ 20.05.2020_______
(дата проведення аудиту)

Я. Захарченко Дмитро Валентинович______________________________________________________
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника ю ридичної 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:______________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Технологічне устаткування хімічного виробництва, а саме:__________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

Диссольвер VDMP' 6000 VOLLRATII. зав.№25.295. 2008 р.в.. Німеччина: Диссольвер 
WESTERLINS. зав.№6696. 1990 р.в. Швеція: Диссольвер для пігментів LEHMANN, зав.№03877. 
2008 р.в.. Німеччина: Дозувальна приставка з автоматом DEVREE. зав.№00126. 2002 р.в.. 
Німеччина: Компресор ATLAS COPCO. зав.№247809. 2002р.в. Швеція: Машина розлива 
вертикальна NANNINI RENATO зав.№0581196, 1996 р.в. Італія: Машина розлива з вагами
FRICKE, зав.№3203-022, 1995 р.в.. Німеччина: Міксер Seeberger К.G.. зав.№00125. 2008 р.в..______

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

mailto:postmgf@ganza.com.ua


Німеччина: Міксер МД 1-500 ИРКОМ-ЗКТ. зав.№0012, 2011 р.в.. Україна; Розливочна машина 
для акрилової фарби РеУгее. зав.№00322, 2008р.в.. Німеччина; Розливочна машина для грунтів 
SCHMIDT, зав.№07013102, 2007 р.в., Німеччина: Розливочна машина для пігментів SCHMIT. 
зав.№05052506, 2005 р.в.. Німеччина; Розливочна машина для пігментів SCHMIT, зав.№08031407. 
2008 р.в.. Німеччина; Розливочне обладнання з дозуючим пристосуванням FRICKE, зав.№32IS
OOS, 2000 р.в.. Німеччина; Розливочна машина для просочень РеУгее TYRE, зав.№088267. 2008 
р.в.. Німеччина; Змішувач Gebruder Neizsch 118. зав.№690032, 2006 р.в.. Німеччина: Змішувач 
Vollrath, зав.№19140. 1980 р.в.. Німеччина; Змішувач в комплекті з двома зміш.баками Condor. 
зав.№0297. 1997 р.в.. Італія: Змішувач Heinrich С Sommer, зав.№0023. 2007 р.в.. Німеччина: 
Змішувач Mischtechnik. зав.№49371. 2006 р.в.. Німеччина; Змішувальний агрегат Wilgelm Nimann
КРУ 790. зав.№75598. 2001 р.в.. Німеччина____________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

кількість робочих місць 24. у т о м у  числі 2 на яких існує підвищений ризик виникненні травм _ 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_____ адміністративно-побутова будівля, цехи, виробничий об’єкт знаходяться за адресою
м.Дніпро, вул.Курсантська. 76________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

________________________ структурні підрозділи -2 (загально-виробничий, виробничий)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор Захарченко Дмитро Валентинович, пройшов перевірку знань «Загальний 

курс з охорони праці» комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Держпраці 
у Запорізькій області (витяг з протоколу від 27.06.2018 №65). На підприємстві створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці (наказ від 07.02.2020 №17). Голова комісії -  заступник 
генерального директора. Бошель Дмитро Анатолійович, та члени комісії: провідний інженер з 
охорони праці. Федорович Ліана Юріївна. начальник з виробництва. Підвізний Олег 
Миколайович, які пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 
№61 (витяг з протоколу від 27.06.2018 №65), наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 07.11.2019 №2008 (витяг з протоколу від 31.01.2020 №21). Генеральний 
директор Захарченко Д.В.. заступник генерального директора з виробництва Бошель Д.А.. 
начальник з виробництва Підвізний О.М.. провідний інженер з охорони праці Федорович Л.Ю.. 
пройшли перевірку знань з електробезпеки в ТОВ «Регіон-Буд», перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці Запорізької області НПАОГІ 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. НГІАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. 
Н1ІАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила улаштування електроустановок головний 
інженер Лабунець К.В.(протокол від 12.07.2019. Угр.до і вище 1000В) інженер з охорони праці 
Федорович Л.Ю., начальник виробництва Підвізний О.М. (протокол від 21.01.2020р.. IV гр.до і 
вище 1000В). пройшли навчання з ІІПАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для виробництв 
лакофарбової промисловості в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд» та перевірку знань 
в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
23.11.2018 №160). Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування 
підвищеної небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом. 
який відповідно до своїх посадових зобов'язань здійснює нагляд за утримання та безпечною 
експлуатацією технологічного устаткування. Наказом від 01.04.2020 482 призначено відповідальну 
особу за дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпечного виконання робіт по 
виробничому підрозділу начальника виробництва Підвізного О.М. На період відсутності 
відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними працівниками, які пройшли
навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.



Відповідно до вимог Порядку проведення медоглядів працівникам певних категорій затверджено 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246 на підприємстві організовано проведення 
медоглядів. Медогляди працівникам проводяться ТОВ «МЕДІНВЕСТ». За результатами медогляду
оформлюється заключний акт.________________________________________________________________
На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджено
Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442) проведено атестацію робочих місць в 2018 році._____
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до 
складу яких входять: гардеробні, д у ш о в і , вмивальники, туалети, кімнати відпочинку і прийому їжі
тощо.________________________ ______________________________________________________________

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

______ Наказом по підприємству від 07.02.2017 №14 створена служба з охорони праці. Виконання
функцій служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці. Федорович Ліану Юріївну. 
яка пройшла перевірку знань загального курсу з охорони праці комісією, що створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у  Запорізькій області від 07.11.2019 №2008 (витяг з
протоколу від 31.01.2020 №21).______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства (наказ від 15.03.2017 №2017). проходять перевірку знань з питань охорони праці. 
електробезпеки в комісії підприємства з питань охорони праці підприємства (протокол від 
18.03.2020 №27). мають відповідну професійну підготовку: апаратник Денисенко Євгеній 
Олександрович (отримав диплом №К15018789 кваліфікованого робітника Державний професійно- 
технічний навчальний заклад), апаратник Долгий Денис Ігорович (отримав диплом №43583985 
молодшого спеціаліста Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський індустріальний 
коледж» та здобув кваліфікацію електромеханіка). Працівники проходять навчання, перевірку 
знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на 
підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів. 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації і н с т р у к ц і й  з  

охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної 
небезпеки робітниками виробничого підрозділу регламентується інструкціями з охорони праці по 
професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-5.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», в тому числі: інструкція з охорони праці для апаратника 
№12. інструкція з охорони праці для маркувальника №5. інструкція з охорони праці для укладпика 
виробів №4 (затверджені наказом генерального директора від 03.001,2020№6).

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми. 
устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, графіки обслугову вань). 
Проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і 
устаткування ПП «Гроно (протокол №01-04-19 від 03.04.2019). Ремонт та обслуговування
виконується ФОП Погрєбов І.Д._____________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Забезпечення працівників виробничого підрозділу підприємства спеціальним одягом. 
спеціальними взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється у відповідності 
до НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці: окуляри захисні, респіратори. 
захисні каски, костюм х/б. в з и м к у  додатково куртка утеплена, черевики, рукавиці бавовняні.
рукавиці гумові, рукавиці комбіновані. На підприємстві на кожного працівника заведені особисті



картки 313.__________________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для 
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Наказом 
від 01.04.2020 №47 по підприємству затверджений перелік діючих законодавчих т а 
нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, 
зокрема: Закон України «Про охорону праці». ННАОП 24.3-1.18-13 Правила охорони праці для 
виробництв лакофарбної промисловості. НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я 
під час використання виробничого обладнання працівниками. НПАОПО.ОО-1.71-13 Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове 
положення про службу охорони праці»: навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться 
у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Екзамени проводяться традиційними методами 
(білети). На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда 
безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з
охорони праці, наглядними матеріалами тощо.__________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.В. Захарченко 
(ініціали та прізвище)

Р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / /  20з£^7р. N ________

Пр им і тк и:  і . Ф ізи ч н а  о со б а  - п ід п р и єм ец ь  своїм  п ідп и сом  надає згод у  на о б р о б к у  п ер со н ал ьн и х  д ан и х  з м етою  заб езп еч ен н я  
ви кон ан н я в и м о г П о р яд к у
видачі д о зв о л ів  на ви кон ан н я  ро б іт  п ід в и щ ен о ї небезп еки  т а  на ек сп л у ата ц ію  (засто с у в ан н я ) м аш ин , м ехан ізм ів , 
у стат к о в ан н я  п ід в и щ ен о ї небезп еки .

2. Р еєстр а ц ій н и й  н ом ер  о б л ік о в о ї картки  п л атн и ка  п о д атк ів  не зазн ач аєт ьс я  ф ізи ч н и м и  особ ам и , які через с в о ї р ел ігій н і 
п ер ек о н ан н я  в ід м о в л яю ться  в ід  й ого  п ри й н яття  та  п ов ід ом и ли  про це в ід п о в ід н о м у  о р ган у  д ер ж ав н о ї п о д атк о в о ї 
сл у ж б и  і м аю т ь  в ід м ітк у  в п асп о р ті." .
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