
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_________  
__________________________________ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ»_________________

(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 пошти;

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: П РИ ВА ТН Е А К Ц ІО Н ЕРН Е ТО В А РИ С ТВ О  «СТРА Х О ВА  
КО М П А Н ІЯ «АЛЬЯН С», договір діє протягом  року.____________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,
№04.0000775.03 від 19 березня 2020 р._____________________________________________________________________

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 14.07.2020____________________________
(дата проведення аудиту)

Я. М ацю ця Сергій Ф едорович______________________________________________________________________ _
(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:
_________ Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_______________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 -  31. на яких існує ризик виникнення травм -  27:_____________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель -  7. кількість адміністративних будівль -  1 Єдиний виробничий комплекс -  1. структурні 
підрозділи -  14: Дирекція, юридичний відділ, відділ персоналу, служба якості, адміністративно-господарська 
служба, служба технічного директора, служба головного інженера, управління матеріально-технічного 
забезпечення, відділ охорони праці та навколишнього середовища, служба безпеки та охорони, комерційна
служба.______фінансово-економічна______служба.______бухгалтерія.______вілпіл______продажу______металевих
виробів_________________________________________________________________________________________

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

mailto:office@dzpm.dp.ua


лші відомості: директор виконуючий Мацюця Сергій Федорович пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона 
праці», а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 05.10.2017 року №234/48/2017. посвідчення № 234/48/2017 -  
Ц_____________________________________________
Відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечне виконання робіт на висоті 
призначено:_____________________________________________________________________________________
- При технічному обслуговуванні і ремонті устаткування в МЗЦ 3 -  головного інженера Матвієнко Богдана 
Олександровича пройшов у ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», та перевірку знань -  
комісією з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 23.12.2019 року №480. посвідчення №14437) та навчання « Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», та перевірку знань -  комісією з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 01.07.2019року №246. посвідчення № 07022)
- При експлуатації устаткування -  директора виробництва- Запривода Павла Петровича, який пройшов у ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, та 
перевірку знань -  комісією з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з курсів: «Охорона праці» (протокол від 14.05.2018 року, посвідчення №32-18-10); та 
навчання «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».та перевірку знань -  комісією з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол від 
01.07.2019 року № 246. посвідчення №07023)._______________________________________________________
- При виконанні робіт на території підприємства -  начальника адміністративно господарчого відділення 
Міколасюка Олександра Анатолійовича, який пройшов у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, та перевірку знань -  комісєю з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсів: «Охорона 
праці» (протокол від 25.09.2019 року №364. посвідчення №10416); та навчання «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», та перевірку знань -  комісією з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол від 30.08.2019 року № 335. посвідчення 
№09577)._________________________________________________________________________________________

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

Наказом № 5.1. від 23.10.2017 р. переформатована у службу охорони праці.______________________
Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової______________

безпеки-начальник відділу з охорони праці та навколишнього середовища Петрушевський Андрій Вікторович, 
який пройшов навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці», та перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 28.09.2017 року №225/48/2017). та навчання «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», та перевірку знань -  комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол від 01.07.2019 року №
246.посвідчення №07024)._________________________________________________________________________________

В ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» 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 року № 27 ). Перелік робіт підвищеної небезпеки на ПрАТ
«Яніпрополімермаш (наказ в ід !7 .12.2018 №162/2).__________________________________________________________

наявність служби охорони праці,
Робітники ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» що виконують роботи на висоті пройшли навчання та 

перевірку знань з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» (протокол від 07.11.2019 року. №433/2). Машиніст крану Абрамова Вікторія Ігорівна 
(посвідчення №12246); Герашенко Світлана Володимирівна (посвідчення №12247); Голік Світлана Георгіївна 
(посвідчення №12248). Робітник з благоустрою Монолдоров Бакитбек Кадирбекович який виконує роботи 
на висоті пройшов навчання та перевірку знань з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті у ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» ( п р о т о к о л  в ід  05.05.2019 року. №3202. посвідчення № 09050).______

Наказом підприємства від 25.06.2018 №026 розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в 
тому числі інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 38-ОТ; Інструкція з охорони праці 
для електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування ЕРУ №54-ОТ; Інструкція з охорони 
праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом №46-ОТ; Інструкція з охорони праці при роботі із
застосуванням ручних переносних електроінструментів №58-ОТ;_____________________________________

В ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці»; «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки». «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці». «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці». «Ж урнал 
протоколів перевірки знань з питань охорони праці». «Ж урнал обліку та  огляду такелаж них засобів.



* механізмів та пристроїв». «Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт з підвищеною 
небезпекою».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, які 

використовуються___________________________________________________________
під час виконання декларованих робіт. Стрем’янка металева, інвентарний № 49122 -  1 одиниця; стрем’янка 
металева 9 м. драбина 3 м. інвентарний № 49123 -  1 одиниця; пояс-запобіжний тип ПП1-Г11-2 У 1.1. ТУ У17.4- 
32149819-006: 2005заводський №007682 (акт випробування №145 01.06.2020р.). діелектричний килимок
№49124; інструменти ручні; електричні; пневматичні; драбини приставні; слюсарний інструмент._______
На 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 року, про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, об’єкт ПрАТ 
«Дніпрополімермаш» не підлягає реєстрації у Державному реєстрі об’єктів підвищеної
небезпеки.__________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі: костюм бавовняний, черевики, діелектричні рукавиці, окуляри захисні відкриті, пояс 
запобіжний; каска захисна з підшоломником згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», що використовуються за призначенням, зберігаються у технічному стані та проводиться їх технічне

Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд.

Нормативно-правова

засобів індивідуального захисту, 

та матеріально-технічна база. навчально-методичне
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- 
XII: Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 7ТКН А.3.2-2-2009; 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05; «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1- 
1.21-98; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Постанова КМУ від 26.11.2011 № 1107: «Про внесення 
змін до Постанов КМУ від 25.08.2010 № 725 і від 26.10.2011 № 1107» Постанова КМУ від 07.02.2018 № 47; 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-
4.12-05; «Правила охброни праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.___________________

нсфмая'ивно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

С.Ф. Мацюця

(підпис) (ініціали та прізвище)
«27» серпня 2020 р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання в Головному управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області « а ^ З ^ ^ р.» «№

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.



Головне управління ДержлраЦіг 
у Дніпропетровській області

Вхіп я;л А. &


