
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
___________________________________«ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»__________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 139.
місцезнаходження,

_____________________________________ 30922208_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

__________________ директор -  Ш ерш ень Світлана М иколаївна_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________ (056) 740 62 62 e-mail: u.kandzvuba.dnepropress@amail.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;
_____________на об’єктах замовників на території України______________

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 не укладався: згідно з додатком 1 до порядку та

(найменування страхової компанії, 
правилами проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами відповідно 
до постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» страхування не
проводиться, тому що підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки._________________________

строк дії 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-0524.20 від 19.08.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,______________________________ Ш ерш ень Світлана М иколаївна._________________________
(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, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт_______________________ _
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
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тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

Кількість робочих місць -  407, у тому числі 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» орендує у Дніпровської міської ради земельну ділянку 
загальною площею 17,4468 га з капітальними будівлями та спорудами, виробничими будівлями та 
об'єктами інфраструктури за юридичною адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 
буд. 139, за договором оренди землі від 28.12.2018 р.______________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» пройшли навчання та перевірку знань з

питань охорони праці у встановленому порядку:______________________________________________
Директор Шершень Світлана Миколаївна пройшла у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 

навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 30-20 від 20.05.2020 р.).___________________________________________________________________

Головний енергетик Коноваленко Сергій Анатолійович пройшов у ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі загального курсу та перевірку знань пройшов у комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 64-17 Д від 22.09.2017 р.)._____________________________

Інженер з охорони праці Кандзюба Юрій Павлович пройшов у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу та 
перевірку знань пройшов у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 1566 від 16.12.2019 р.).__________________________________________________________

В.о. головного інженера Аліфіренко Анатолій Олександрович пройшов у ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального 
курсу та перевірку знань пройшов у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 574 від 19.08.2020 р.)._____________________________________________________

Начальник виробництва котельного обладнання Концевич Олександр Леонідович, начальник 
дільниці ВКО Терещенко Євген Олександрович, інженер-електронік Тертишний Юрій 
Валентинович пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу та перевірку знань у комісії підприємства (протокол № 20 від 20.05.2020 р.).

Головний енергетик Коноваленко Сергій Анатолійович, в.о. головного інженера Аліфіренко 
Анатолій Олександрович, начальник дільниці ВКО Терещенко Євген Олександрович, інженер - 
електронік Тертишний Юрій Валентинович пройшли у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки України», перевірку 
знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи 
№ 1629 від 18.12.2019 р., № 427 від 26.06.2020 р.), присвоєно V групи з електробезпеки (до та
понад 1000 В)._____________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Кандзюба Юрій Павлович пройшов у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» 
чергове навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 319 від 29.05.2020 р.), присвоєно ГУ групу з електробезпеки
(до та понад 1000 В)._________________________________________________________________________

Начальник виробництва котельного обладнання Концевич Олександр Леонідович пройшов 
чергове навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної



безпеки України» та перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 5 від 25.03.2020 р.),
присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В)._____________________________________________

Головний енергетик Коноваленко Сергій Анатолійович, в.о. головного інженера Аліфіренко 
Анатолій Олександрович, начальник дільниці ВКО Терещенко Євген Олександрович, інженер - 
електронік Тертишний Юрій Валентинович пройшли у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 416 від 25.06.2020 р.).___________________________________________________________

Інженер з охорони праці Кандзюба Юрій Павлович пройшов у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» у комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 1190 від 16.10.2018 р.).________________________________

Начальник виробництва котельного обладнання Концевич Олександр Леонідович пройшов 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» та перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 21 від 25.06.2020 р.).

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

Наказом № 18 від 30.06.2020 р. у ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» головний енергетик 
Коноваленко С.А. призначений відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
електроустановок підприємства._______________________________________________________________

Наказом № 15 від 18.03.2020 р. у ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» начальник виробництва 
котельного обладнання Концевич О.Л. призначений відповідальним за безпечне та якісне 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції парових та водогрійних котлів._________________________________________________

Наказом № 14 від 18.03.2020 р. начальника виробництва котельного обладнання 
Концевича О.Л. призначено відповідальним за якісне виконання робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції парових та водогрійних котлів.

Наказом № 13 від 18.03.2020 р. начальника виробництва котельного обладнання 
Концевича О.Л. призначено відповідальним за виконання зварювальних робіт під час монтажу, 
ремонту, реконструкції парових та водогрійних котлів.________________________________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 38к від 20.05.2016 р. у ТОВ 
«ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» Кандзюбу Ю.П. прийнято на посаду начальника відділу охорони 
праці._______________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці.
У ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 12 

від 28.04.2016 р.:_____________________________________________________________________________
- «Положення про службу охорони праці»;_______________________________________________
- «Положення про систему управління охороною праці»;_________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Положення про роботу уповноважених колективів з питань охорони праці»._____________
У ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» затверджені директором та введені в дію посадові

інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на. підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що 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 особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.____________________________________________________________________



Наказом № 19 від 23.09.2019 р. у ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» створено комісію з
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор
Шершень С.М.; заступник голови комісії:______ в.о. головного інженера Аліфіренко А.О.; члени
комісії: начальник відділу охорони праці Кандзюба Ю.П.; головний енергетик Коноваленко С.А.

У ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 06 від 25.03.2019 р.), в тому числі: № 078-ОТ «Інструкція з охорони праці 
для електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування», № 020-ОТ «Інструкція з 
охорони праці для слюсаря-ремонтника», № 269-ОТ «Інструкція з охорони праці для 
електрозварника ручного зварювання», № 264-ОТ «Інструкція з охорони праці для складальника», 
№ 107-ОТ «Інструкція з охорони праці для монтажника технологічного обладнання» та ін._________

Робітники ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» мають професійну підготовку, здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах.______________________________________

Працівник Клешня В.І. закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 
індустріальний технікум та йому присвоєна кваліфікація «технік-електрик» (диплом Р № 455870 від
28.02.1971 р.).______________________________________________________________________________

Працівник Логацький В.І. закінчив Державний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський індустріальний коледж» та йому присвоєна кваліфікація «технік-електрик»
(диплом НР № 36447570 від 30.06.2009 р.).____________________________________________________

Працівник Гордійчук М.М. закінчив Придніпровський енергобудівельний технікум та йому
присвоєна кваліфікація «технік-теплотехнік» (диплом Р № 455870 від 28.02.1971 р.).________

Працівник Іванов Д.В. закінчив Дніпропетровський технікум ракетно-космічного 
машинобудування та йому присвоєна кваліфікація «технік-механік» (диплом ПТ № 702200 від
05.04.1993 р.)._______________________________________________________________________________

Працівник Іванов Д.В. пройшов атестацію зварників згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.16-96 
«Правила атестації зварників» в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» (протокол № 134 від 
24.06.2019 р.), допущений до ручного дугового зварювання металевим (плавким) електродом в 
активних газах сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, посудин, що працюють під тиском, 
парових і водогрійних котлів (посвідчення зварника. № 118-ДН-58 дійсне до 24.06.2021 р.).______

Робітники ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»: електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Логацький В.О., Клешня В.І., слюсар-ремонтник Гордійчук М.М., слюсарі із 
складання металевих конструкцій Кнюпа І.В., Прокоф'єв В.О., електрозварник Іванов Д.В. навчені 
у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праці в комісії
підприємства (протокол № 24 від 25.06.2020 р.)._______________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Логацький В.О., 
Клешня В.І. пройшли чергове навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і 
перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 16 від 24.07.2020 р.), присвоєно ІУ групи з
електробезпеки.______________________________________________________________________________

Електрозварник Іванов Д.В., слюсар-ремонтник Гордійчук М.М., слюсарі із складання 
металевих конструкцій Кнюпа І.В., Прокоф'єв В.О., пройшли спеціальне навчання НПАОП 40.1 -
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» і перевірку знань в комісії підприємства (протоколи 
№ 8 від 07.04.2020 р., № 3 від 02.03.2020 р., № 13 від 28.05.2020 р., № 7 від 30.03.2020 р.,)
присвоєно ІІІ (Іванову Д.В.) та ІІ групи з електробезпеки._______________________________________

Робітники ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»: електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Логацький В.О., Клешня В.І., слюсар-ремонтник Гордійчук М.М., слюсарі із 
складання металевих конструкцій Кнюпа І.В., Прокоф'єв В.О., електрозварник Іванов Д.В. 
пройшли спеціальне навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації



На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________________
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- журнал обліку, утримання, перевірки та видачі засобів індивідуального захисту.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, у ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» 
використовуються наступне обладнання, прилади, інструмент, інвентар та засоби захисту: 
інвертор зварювальний ВДИ 280 «Профи», 2016 р.в.; апарат зварювальний напівавтоматичний 
MIG-350 (І1601), 2016 р.в.; паяльник для пайки труб ІРТ-2000, 2015 р.в.; шліфувальна машина 
Н1400LS, 2015 р.в.; верстат свердлильний FDB Drilling 20, 2015 р.в.; електричне точило МВС 175L, 
2015 р.в.; промисловий фен Н4G-2000Е, 2015 р.в.; перфоратор «Метаво» КНЕ 3251, 2015 р.в.; 
тепловий вентилятор АВО-40, 2015 р.в.; компресор ФГ-0020, 2015 р.в.; шліфувальна машина 62710, 
2015 р.в.; компресор НЬ 340/90, 2015 р.в.; повітряний вентилятор РЕ-150, 2015 р.в.; машина 
свердлильна «BOSCH» GSB 16 RE, 2016 р.в.; пневмозаклепник 2,4-4,8 мм/850 кГс, 2016 р.в.; 
тягонапорометр ТНМП-52-У3Ю, 2016 р.в.; газоаналізатор «ОКСИ 5М-4Н», 2016 р.в.; піч для 
просушування електродів, 2016 р.в.; пояси запобіжні 5 ПБ 2 -  5 од.; набори інструментів, 2016 р.в.; 
манометри технічні, 2016 р.в.; термометри біметалічні ТБ, 2016 р.в.; діелектричні килими, 2016 р.в.; 
діелектричні рукавички, 2016 р.в.; покажчики напруги, 2016 р.в.; вимірювальний інструмент:
штангенциркулі, рулетки вимірювальні, лінійка вимірювальна та ін.__________________ __________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми бавовняні, костюми зварника, черевики шкіряні, 
каски захисні, підшоломники, щиток захисний електрозварника, рукавиці, респіратори, зимовий
спецодяг, пояси запобіжні, окуляри захисні, каски захисні).____________________________________

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, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично 
(Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 20.02.2020 р., 
виданий ТОВ «МЦ «МЕДТНВЕСТ».)._________________________________________________________

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, 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-XTT від 
14.10.1992, із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та 
інші.

обладнання, що працює під тиском» і перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 22 від
25.06.2020 р.).________________________________________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність покладається 
на керівника робіт.___________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці 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 та м атеріально-техніч^оібази, навчально-методичного забезпечення)
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С.М. Шершень 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 0?

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.


