
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків»__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49023. м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 2, код ЄДРПОУ 00187375,__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Долгов Сергій Юрійович, +38(056)3730101, e-mail: dzpv@dzpv.dp.ua___________
(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;

49023, м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 2__________________________________
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:

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», строк дії страхового полісу до 
06.08.2021, серія 1788-3 №0ПН-006/1788/012820, дата видачі 06.08.2020 р.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
12.03.2020______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Долгов Сергій Юрійович______________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

повітрезбірник об’ємом 20 м3, робоче середовище -  атмосферне повітря, робочий 
тиск -  0,8 МПа, заводський №86К, обліковий №54503, виготовлений 1977 року, 
СРСР; ресивер Р270.11.01 об’ємом 0,27 м3, робоче середовище -  атмосферне повітря, 
робочий тиск -  1,1 МПа, заводський №656272, обліковий №001, виготовлений 2018 
року, Білорусь (сертифікат відповідності продукції №UA.TR.012.C.0020-18 від

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

mailto:dzpv@dzpv.dp.ua


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

Кількість робочих місць - 9 ,  у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  5, адміністративних будівель -  1, побутових будівель -  1, 
виробничих об’єктів (цехів) - 10_______________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки: директор Долгов Сергій Юрійович (перевірка знань із 
загального курсу охорони праці в ТОВ «Професіонали» комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №33-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» в ТОВ «Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області, протокол №37-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.81
18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в 
ТОВ «Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№38-06/19 від 27.06.2019 р.); начальник відділу охорони праці Доброгорський Артур 
Геннадійович (перевірка знань із загального курсу охорони праці в ТОВ 
«Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№33-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «Професіонали» 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №37-06/19 від 
27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», в ТОВ «Професіонали» комісією 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №38-06/19 від 27.06.2019 р.).

Наказом по підприємству №253 від 04.12.2020 р. призначено особу, 
відповідальну за нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією 
обладнання, що працює під тиском, начальника відділу охорони праці 
Доброгорського Артура Г еннадійовича (перевірка знань із загального курсу охорони 
праці в ТОВ «Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол №33-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ 
«Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№37-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в ТОВ 
«Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№38-06/19 від 27.06.2019 р.).



Наказом по підприємству №253 від 04.12.2020 р. призначено особами
відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють 
під тиском: по енергосиловій дільниці сервісного центру -  начальника енергосилової 
дільниці сервісного центру Михайличенка В’ячеслава Миколайовича (перевірка 
знань із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00 -1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в АТ 
«Дніпропетровський завод прокатних валків» комісією підприємства, протокол №241 
від 30.10.2020 р.); по вальцемеханічному цеху -  в.о. електромеханіка цеху Дідуха 
Романа Юрійовича (перевірка знань із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00
1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в АТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» 
комісією підприємства, протокол №246 від 04.11.2020 р.).

Розпорядженням №156 від 08.12.2020 р. по сервісному центру призначено 
персонал, що обслуговує посудини, що працюють під тиском:
слюсарі-сантехніки: Рудовол В’ячеслав Якович (перевірка знань із загального курсу 
охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» в АТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» комісією підприємства, протокол №15 від 20.08.2020 р.); Яковенко 
Петро Олексійович (перевірка знань із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00
1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в АТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» 
комісією підприємства, протокол №19 від 27.08.2020 р.); Стрельченко Іван Іванович 
(перевірка знань із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
АТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» комісією підприємства, протокол 
№19 від 27.08.2020 р.); Білоцерковський Олександр Олександрович (перевірка знань 
із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00 -1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в АТ 
«Дніпропетровський завод прокатних валків» комісією підприємства, протокол №15 
від 20.08.2020 р.); Гурський Валентин Іванович (перевірка знань із загального курсу 
охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» в АТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» комісією підприємства, протокол №19 від 27.08.2020 р.).

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



Відповідно до Положення про відділ охорони праці, затвердженого 17.12.2019 р.
на підприємстві створено відділ охорони праці, начальник відділу охорони праці -  
Доброгорський Артур Геннадійович (перевірка знань із загального курсу охорони 
праці в ТОВ «Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол №33-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ 
«Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№37-06/19 від 27.06.2019 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в ТОВ 
«Професіонали» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№38-06/19 від 27.06.2019 р.).________________ _________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблено та затверджено наказом №164 від 17.04.2018 р. 
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, в тому числі ИОТР-011 
«Інструкція з охорони праці по режимам роботи та безпечному обслуговуванню 
посудин, що працюють під тиском», ИОТП-045 «Інструкція з охорони праці для 
слюсаря-сантехніка», відповідно до яких проведено інструктаж обслуговуючому 
персоналу.__________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та. інших засобів 
індивідуального захисту, затверджених наказом №104 від 09.04.2020 р. А саме: 
слюсар-сантехнік сервісного центру -  костюм бавовняний, черевики шкіряні, 
рукавиці комбіновані, рукавиці гумові, рукавички комбіновані спилкові, каска 
захисна з пі дшоломником, респіратор газопилозахисний, протигаз шланговий, чоботи 
гумові, куртка утеплена, штани утеплені.______________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В наявності нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення: 
Закон України «Про охорону праці», Закон України про загальнобов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», Закон України «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нарядів- 
допусків», НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві», 
НПАОП 27.5-6.01-79 «ОСТ 14 55-79 Бірочна система», 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.__________________________________________________________________



Навчання та перевірка знань проводиться в кабінеті охорони праці, обладнаному 
відповідно до вимог законодавства плакатами та іншою наглядною агітацією, по
затверджений чання, перелікам питань та білетам.

ріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Ю. Долгов
(ініціали та прізвище)

« і Є  »

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці <#3 2 0 ^ 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.”.
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