
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
_____________«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»_____________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, 187А,
_____________________ код згідно з ЄДРПОУ 00292853________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
____________Голова правління Марді Дік Дані Хосейналі (063) 333-03-03

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
____________________________ e-mail: ot@vlmz.com____________________________

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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
___________________________на території Дніпропетровської області________________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», строк дії страхового полісу 
_____ до 08.07.2021 року, серія 220-19 № 006/220/0122/20 від 08.07.2020 року_____________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
Я, __________________________Марді Дік Дані Хосейналі_________________________________

(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 виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:_____________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Ковальсько-пресове устаткування:_____________________________________________________
1. Прес ексцентриковий модель ІШЬ-В200А, 150 т, інв. № 1057002, 2012 р., Туреччина
2. Прес ексцентриковий модель 4МК тип Е150, 150 т, інв. № 1057003, 2003 р., Італія
3. Прес кривошипний модель ЬЕ250-С, 250 т, інв. № 1046932, 1986 р., Чехословакія
4. Прес кривошипний модель ЬМРбЗ-ІЗ, 63 т, інв. № 1056997, 2015 р., Туреччина
5. Прес кривошипний модель ЬМР5-14, 5 т, інв. № 1056996, 2015 р., Туреччина
6. Піч газового нагріву заготовок модель 8Е 100/^/2С /А 60, інв. № 1056994, 2015 р., Італія
7. Піч газового нагріву заготовок модель БЕ 100/^/2С /А 60, інв. № 1056995, 2015 р., Італія 
та/або машин, механізмів, устаткування 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 7, в тому числі 5, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм________ __________________________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Одна виробнича дільниця в будівлі цеху, що знаходиться на території ПрАТ «ВЛМЗ» 

за адресою: Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ, вул.Яблунева, 187А
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:ot@vlmz.com


Інші відомості Голова правління Марді Дік Даш Хосейналі, головний інженер Пушкарь
Володимир Каленикович, начальник виробництва цеху Руденко Леся Володимирівна, 
інженер з охорони праці Дегтяренко Оксана Андріївна, пройшли навчання, перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, за програмами:______________

Загальний курс «Охорона праці» ( ДП « Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» витяг з протоколу № 36/71-19 від 19.12.2019 р., витяг з протоколу № 36/58-19 
від 29.10.2019 р., витяг з протоколу № 36/08-20 від 22.06.2020 р., та витяг з протоколу № 171
від 17.02.2020 р. ТОВ Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»);________________________________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (ТОВ Учбовий комбінат «СЕФЕТІ», витяг з протоколу № 103
від 02.07.2020 р.);________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ Учбовий комбінат
«СЕФЕТІ», витяг з протоколу № 105 від 03.07.2020 р.);___________________________________

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2001
(ТОВ Учбовий комбінат «СЕФЕТІ», витяг з протоколу № 107 від 14.07.2020 р.);_________

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (ТОВ Учбовий комбінат
«ДНІПРОБУД», витяг з протоколу № 246 від 04.03.2020 р.);______________________________

НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт»
(ТОВ Учбовий комбінат «СЕФЕТІ», витяг з протоколу № 134 від 06.08.2020 р.)._________

Наказом № 35-од від 10.08.2020 р. начальника виробництва цеху № 4 Руденко Лесю 
Володимирівну призначено відповідальною особою за охорону праці, безпечну експлуа
тацію технологічного устаткування, безпечне ведення робіт, організацію і проведення 
інструктажів з охорони праці в виробничих підрозділах цеху № 4 (сантехарматури)._____

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки,

Служба з охорони праці створена за наказом по підприємству № 68-од від 16.05.2012 р.
Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Дегтяренко
Оксану Андріївну___________________________________________________________________

На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 74-од від 28.09.2018 р. інструкції
з охорони праці, в тому числі:_________________________________________________________
«Для пресувальника на гарячому штампуванні» № 91;_________________________________
«Для налагоджувальника ковльсько-пресового обладнання» № 52;_____________________
«При роботі з газовими пальниками» № 92_____________________________________________

Працівники дільниці, що експлуатують устаткування пройшли навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства (Наказ про перегляд комісії з перевірки знань з питань
охорони праці № 27а-од від 24.06.2020 р.) згідно загального курсу «Охорона праці»,______
НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт», НПАОП
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, НАПБ_____
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (протоколи з навчання та перевірки 
знань комісією по підприємству від 02.07.2020 р. № 15, від 11.08.2020 р. № 22, від 08.07.2020
р. № 18, від 07.07.2020 р. № 17)__________________________________________________________
На підприємстві розроблені:

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження № 152-од від 29.12.2017 р.):__________________________________________
Програми первинних інструктажів з питань охорони праці (наказ про затвердження
№ 09-од від 08.01.2020 р.) ________________________________________________________

Інструктажі з охорони праці (вступний, періодичний, повторний, цільовий, позаплановий) 
проводяться за програмами в строки, передбачені законодавством з занесенням резуль
татів до відповідних журналів, а саме:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._______
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація ( паспорти,
керівництво з експлуатації обладнання, технологічна інструкція)________________________

експлуатаційної документації,



Працівники дільниці забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, 
захисні окуляри, та інше). На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуаль
ного захисту._____________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Відповідальні особи в повному обсязі забезпечені законодавчими та нормативно-
правовими актами з питань охорони праці, а саме:_______________________________________

Закон України «Про охорону праці»;______________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;______________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і______
перевірки знань з питань охорони праці»;_________________________________________
НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;______________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт»; та інші________________________________________________________________

нормативно-правової
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тести та 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 прані, що регулярно оновлюються за допомогою інтернет-ресурсів._____________

і матеріалыю-техніч ної бази, навчально-методичного забезпечення)
ч \Х

’и/авашшШШ' пивдрнс-уїхдн'чниг | | ;|у Марді Дік Даш ХосейналіЦ 11 зр,:: (ініціали та прізвище)

и Удо

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

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.
Примітки:
— 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.




