
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАВОД «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ», місцезнаходження: 49017, Дніпропетровська обл., місто 
_________ Дніпро, вулиця Кості Гордієнка, будинок 14, код СДРПОУ -  38837309,__________

(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____ керівник -директор Стовпник Олександр Володимирович, тел. +38056 373 89 10______
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;

________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________________ 25 листопада 2020 р.___________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Стовпник Олександр Володимирович__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устатковання підвищеної не

безпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підви
щеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підви- 
щеної небезпеки, а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових бало

нів. що є ємностями для газового моторного палива;
_____ - вантажопідіймальні крани та машини._______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

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

На підприємстві працюють 21 особа, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  16 осіб._______________________________________________________________

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

Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Дніпро, вул. Кості Гордієнка, буд. 14 (договір оренди №7/12-19 від 31.12.2019 р., укладеного із 
ТОВ «Промметенерго»). Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замо



вників згідно укладених договорів. ________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказ №13-П від 30.06.2020р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство та 
електробезпеку». Відповідальним за електрогосподарство TQB «ЗАВОД «УКРЕНЕРГОЧОР- 
МЕТ» призначено головного інженера Ноздрачова В.М.
Наказ №33-П від 21.12.2018р. «Про призначення відповідального за кранове господарство». 
Відповідальним за технічний стан вантажопідіймального обладнання призначено головного 
енергетика Гладкого М.В.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 19.1-ОП від 12.11.2020 р. на підприємстві переглянута та затверджена комісія з переві- 
рки знань працівників з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Стовпник 
О.В. Члени комісії -  головний інженер Ноздрачов В.М., інженер з охорони праці Логвиненко 
А.О., начальник цеху Патратій В.В. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Стовпник О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕС
ТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згід
но Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебез- 
пеки виробництва, вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілак
тики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасно
го випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з прото- 
колу №20-111 від 11.11.2020 р. Посвідчення №9700.
Головний інженер Ноздрачов В.М., інженер з охорони праці Логвиненко А.О. пройшли нав
чання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону 
праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва, вибухозахисту, поже
жної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профі
лактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №20-25 від 05.03.2020 р. Посвідчення 
№2367, №2368. №2369.
Головний енергетик Гладкий М.В.. начальник цеху Патратій В.В., майстер Дмитрієв О.С. 
пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у  Дніпропетровській області згідно законів України «Про охорону праці». «Про за
гальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки. Ви
тяг з протоколу №028 від 10.03.2020 р. Посвідчення №01433, №01434, №01435.
Головний інженер Ноздрачов В.М., інженер з охорони праці Логвиненко А.О., головний енер
гетик Гладкий М.В.. начальник цеху Патратій В.В., майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчання 
в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпро
петровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з 
протоколу №027 в& 06.03.2020 р. Посвідчення №01390. №01391. №01392. №01394, №01393. 
Головний інженер Ноздрачов В.М., інженер з охорони праці Логвиненко А.О., головний енер
гетик Гладкий М.В., начальник цеху Патратій В.В., майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчан
ня в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлу
атації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №026 від 05.03.2020 р. Посвід
чення №01349. №01350, №01351. №01352. №01353.
Головний інженер Ноздрачов В.М.. інженер з охорони праці Логвиненко А.О., головний 
енергетик Гладкий М.В., начальник цеху Патратій В .В., майстер Дмитрієв О.С. пройшли на
вчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час ванта- 
жно-розвантажувальних робіт» .Витяг з протоколу №041 від 25.05.2020 р. Посвідчення №01841, 
№01842. №01843. №01846. №01845.
Головний інженер Ноздрачов В.М.. інженер з охорони праці Логвиненко А.О.. головний енер
гетик Гладкий М.В., начальник цеху Патратій В.В.. майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчан
ня в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у



з
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом і пристроями». Витяг з протоколу №025 від 04.03.2020 р. Посвідчення №01289, 
№01285. №01286. №01288. №01287.
Головний інженер Ноздрачов В.М.. інженер з охорони праці Логвиненко A.Q.. головний енер
гетик Гладкий М.В.. начальник цеху Патратій В.В.. майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчан
ня в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згіттно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачан
ня». Витяг з протоколу №043 від 27.05.2020 р. Посвідчення №01893. №01895. №01894. №01896, 
№01897.
Головний інженер Ноздрачов В.М.. інженер з охорони праці Логвиненко А.О.. начальник цеху 
Патратій В.М.. майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правила техні
чної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки»; 4 група з 
електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №032 від 11.03.2020р. Посвідчення №01566. 
№01567. №01568, №01569.
Головний інженер Ноздрачов В.М., інженер з охорони праці Логвиненко А.О., начальник цеху 
Патратій В.М., майстер Дмитрієв О.С. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правила 
пожежної безпеки в Україні. Витяг з протоколу №068 від 12.03.2020р. Посвідчення 
№03038887. №03038888. №03038890. №03038891.
Слюсар зі складу металевих конструкцій Довганенко О.В. пройшов навчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу №041 від 25.05.2020 р. Посвідчення №01847. 
Слюсар зі складу металевих конструкцій Довганенко О.В. пройшов навчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожеж
ної безпеки»; 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №031 від 11.03.2020р. 
Посвідчення №01521
Машиністи мостового крана Баклаушева В.В.. Кисельова А.Г.. Черненко Л.І., електрозварник 
Цемкало А.Г.. електрогазозварник Сухий А.Г.. слюсарі зі збирання металоконструкцій Дов
ганенко О.В.. Долівець О.Г., Лисенко Ю.В.. Мешко М.І. .Михайлюк С.І.. Приходько В.П.. Ри
бка С.А.. Чуйко М.І.. Шульга О.П. пройшли навчання і перевірку знань в комісії підприємст- 
ва згідно загального курсу з охорони праці, згідно виробничих інструкцій з охорони праці в 
межах їх повноважень. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання ро
біт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». «Правила пожежної безпе
ки в Україні». Протокол №17 П від 13.11.2020р.__________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №34-П від 21.12.2018 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Логвиненко А.О._______________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№ 11/ОП від 03.08.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом № 11/ОП від 03.08.2020 р. переглянуто, 
затверджено та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.



Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Журнал реєстрації інструкцій по охороні праці.
Журнал обліку видачі інструкцій по охороні праці.
Журнал обліку присвоєння групи 1 по електробезпеці неелектротехнічного персоналу. 
Журнал адміністративного контролю по охороні праці (трьох ступеневий контроль). 
Журнал обліку перевірки знань і правил роботи в електроустановках.
Журнал обліку робіт по нарядам і розпорядженням в електроустановках.
Журнал обліку, перевірки і випробувань електроінструмента і допоміжного облалнан- 
ня до нього.
Журнал обліку і утримання засобів захисту, що використовуються в електроустановках. 
Журнал обліку видачі наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Вахтовий журнал кранівника.
Журнал періодичних оглядів вантажозахватних пристроїв і тари.

Наказом №19/ОЛ від 04.08.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові ін
струкції директора, головного інженера, інженера з охорони праці, головного енергетика, 
начальника цеха, майстра. Наказом №17/ОП від 04.08.2020 р. затверджений перелік робіт з пі
двищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВ «ЗАВОД «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ», наказом №19/ОП від 04.08.2020 р. за
тверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

Інструкція з охорони праці для робочих з загальних питань охорони праці.
Інструкція з охорони праці електрозварника.
Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп’ютером.
Інструкція з охорони праці при роботі з електротельфером..
Інструкція з охорони праці при роботі на пресах.
Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. 
Інструкція з охорони праці при роботі з ручним слюсарним інструментом.
Інструкція з охорони праці при транспортуванні і зберіганні балонів із стисненими і 
зрідженими газами..
Інструкція з охорони праці для електрогазозварників напівавтоматичного зварювання.. 
Інструкція з охорони праці для дефектоскопіста.
Інструкція з охорони праці при роботі на фрезерному верстаті..
Інструкція з охорони праці при роботі на стругальному верстаті.
Інструкція з охорони праці при роботі на шліфувальному верстаті..
Інструкція з охорони праці при роботі на відрізних верстатах..
Інструкція з охорони праці при роботі на трубогибочних верстатах.
Інструкція з охорони праці при роботі на токарно-винтонарізних верстатах. 
Інструкція з пожежної безпеки при роботі на свердлильних верстатах.
Інструкція з пожежної безпеки при роботі на заточних верстатах..
Інструкція з охорони праці для слюсаря ремонтника 
Інструкція з охорони праці для токаря..
Інструкція з охорони праці для стропальника.
Інструкція з охорони праці для газозварника (газорізальника).
Інструкція з охорони праці для електрозварника.
Інструкція .з охорони праці для машиністів мостового і козлового крана.
Інструкція з охорони праці для слюсаря зі збирання метало конструкцій.
Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електроінструмента.
Інструкція з охорони праці по електробезпеці 2-ої групи допуска.
Інструкція з охорони праці для відповідального за безпечне проведення робіт по пере
міщенню вантажопідіймальними кранами.
Інструкція з охорони праці для осіб, що виконують нагляд за утриманням і безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів.
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Інструкція з охорони праці для відповідальних за утримання і справний стан вантажопі
діймальних кранів.
Інструкція з охорони праці при роботі на висоті.
Інструкція з охорони праці загальнооб’єктова по пожежній безпеці.

- Інструкція з охорони праці для відповідального за електрогосподарство.
Інструкція з охорони праці для газорізальників, працюючих на газорізальній перенос
ній машині «Зміна 2-М».
Інструкція з охорони праці при випробуванні запобіжних поясів, переносних драбин. 
Інструкція з охорони праці при роботі на горизонтально-стрічковому верстаті

- UE-250V.
Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту і обслуговуванню 
електрообладнання.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструк
цій з охорони праці». ______________ ___________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації тощо). Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 
наступне обладнання: вальці листогибочні, верстат для різки труб (2 одиниці), верстат вертика- 
льно-свердлильний. верстат заточний. верстат настольно-свердлильний, верстат плоскошліфу
вальний, верстат радіально-свердлильний, верстат стругальний, верстат токарний (2 одиниці), 
верстат токарно-винтонарізний, верстат токарно-карусельний, верстат трубозгибальний (3 оди
ниці), верстат фрезерний, компресорна станція, кран електричний (2 одиниці), кран козловий, 
машина контактного зварювання, ножиці комбіновані, ножиці кривошипно-шатунні, ножиці 
гільотинні. переносна газорізальна машина «Зміна 2М» переносний пристрій для розвальцовки 
труб, перетворювач частоти, полуавтомат дугового зварювання, станок ленточнопильний гори
зонтальний, манометри для випробувань типу МТ-80-ТМ, набір слюсарного інструменту, вимі
рювальний інструмент (рулетки, штангенциркулі, лінійки), діелектричні боти, галоші, килими, 
рукавички, зварювальні щитки.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт вантажопідіймальних кранів виконуються згідно 
технічних умов ТУ .У 29.2-21674530-001:2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт». Договір №376 від 01.06.2013р.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт парових котлів, посудин, що працюють під ти
ском виконуються згідно технічних умов ТУ У 001 30044.047-96 «Котлы паровые стациона
рные. Коллекторы», ТУ У 34.00130044-068-98 «Сосуды, работающие под давлением. Общие 
технические условия на ремонт».
Для контролю за технічним станом електричного устатковання після монтажу і ремонту 
підприємство TOB «ЗАВОД «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» залучає електролабораторії. які мають 
відповідний дозвіл Д е р ж п р а ц і . _____________________________________________________

експлуатаційної документації,

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», та наказу 
№15/ОП від 03.08.2020 р.. працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небе
зпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
мийними та знешкоджувальними засобами. Засоби індивідуального захисту, що використову
ють за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне об
слуговування. ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства 
та документів з експлуатації виробників.___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці.
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства прохо
дять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на робо
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тах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, прохо
дять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні 
огляли. Працівники підприємства проходять медичні огляди в поліклініці ПАТ «Інтерпайп 
НТЗ» згідно договору.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ЗАВОД «УКРЕНЕРГО- 
ЧОРМЕТ» (нова редакція), затвердженого рішенням учасника від 22.08.2019 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки._______________________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт підвищеної небезпеки._______________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « ^ » _______2020 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


