
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
____________________________ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ»______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село Першотравневе, вулиця Центральна, 
будинок 15___________________________________________________________________________

місцезнаходження,

_____________________________________36020648________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Генеральний директор Дубенко Костянтин Іванович________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________ (099) 126-44-12, е-mail: bdd1@zao-pkd.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;
_____________ Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 302____________

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 ПАТ «Українська пожежно-страхова 
компанія»

(найменування страхової компанії,
серії 1788-2 № ОПН-012/20 від 21.012.20205 р.________________________________________

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-0817.20 від 11.12.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_________________________Дубенко Костянтин Іванович,___________________________
(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:

заповнення, злив ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання (аміак);
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:____
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- компресорні агрегати марки SP1-XBB-6D -  2 од., 2019 р.в., Німеччина; компресорний агрегат 
марки SP1-WB-6D, 2019 р.в., Німеччина; компресорні агрегати марки SP1-ZB-1D -  3 од., 2019 
р.в., Німеччина; компресорний агрегат марки SP1-VB-1D, 2019 р.в., Німеччина; насоси аміачні
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моделі CNF 50-200 AGX8.5 -  3 од., 2019 р.в., Німеччина; пластинчасті теплообмінники моделі 
TL0650 LCKL-1250 -  2 од., 2019 р.в., Німеччина; плівковий охолоджувач BUCO BWP/889kW, 
2019 р.в., Німеччина; випарні конденсатори моделі PLC 0425-818E-K -  4 од., 2019 р.в., Бельгія; 
повітроохолоджувачі аміачні моделі X-TAL.1-045-14-E-N-W5-12-HG - 13 од., 2019 р.в., 
Німеччина; повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X(20X4-4801-60X60) - 7 од., 2019 р.в.,
Німеччина; повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X06X5-4701-60X60) - 6 од.,________ 2019
р.в., Німеччина; повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X06X5-5001-60X60) - 7 од., 2019 
р.в., Німеччина; трубопровід аварійного скидання аміаку, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна; 
трубопровід всмоктування аміаку системи -9оС, Рр=1,0 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід 
зливу масла з аміачної системи, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід рідкого аміаку 
системи -41 оС, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід рідкого аміаку системи -9 оС, Рр=1,2 
МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід гарячих парів аміаку, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна;
трубопровід всмоктування аміаку системи -41 оС, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна;____________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива:

- циркуляційний ресивер S100, 2019 р.в., Україна; циркуляційний ресивер S300, 2019 р.в., 
Україна; термосифонна посудина, 2019 р.в., Україна; дренажний ресивер R630, 2019
р.в., Україна; мастилозбірник, 2019 р.в., Україна.___________________________________

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

Кількість робочих місць -  23, у тому числі 12, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.________________________________________________________________________________

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

ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» має адміністративно-побутові, виробничі приміщення, що 
розташовані за адресою:Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 302 
(договір оренди земельної ділянки загальною площею 2,4953 га № б/н від 25.07.2012 р. з 
Нікопольською районною державною адміністрацією).___________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» пройшли навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор Дубенко К.І., технічний директор -  головний інженер Коняєв О.Р., 

начальник відділу охорони праці та безпеки дорожнього руху Ткаченко О.В., заступник 
головного інженера з експлуатації Константинов В.А., голова профспілки Косенко К.І., 
головний енергетик Ясак А.А., заступник головного енергетика Шломенко Є.В., директор з 
переробки Жданков С.М., заступник директора з переробки Дєєв Є.В., начальник дільниці 
фреонового та аміачного компресорного устаткування Перегибенко О.О., начальник 
автотранспортного цеху Тягунов П.Г. та головні фахівці пройшли навчання з загального курсу 
охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протоколи № 42-19 від 28.05.2019 р., № 15-20 від 27.02.2020 р.).

Технічний директор -  головний інженер Коняєв О.Р., начальник відділу охорони праці та 
безпеки дорожнього руху Ткаченко О.В., заступник головного інженера з експлуатації 
Константинов В.А., директор з переробки Жданков С.М., начальник дільниці фреонового та 
аміачного компресорного устаткування Перегибенко О.О., начальник автотранспортного цеху 
Тягунов П.Г. та головні фахівці пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухо -



небезпечних середовищах», НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників
м ’ясопереробних цехів», НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації 
аміачних холодильних установок» та інших нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол № 42 -19 від
28.05.2019 р.).

Головний енергетик Ясак А.А., заступник головного енергетика Шломенко Є.В., 
заступник директора з переробки Дєєв Є.В. та спеціалісти пройшли навчання НПАОП 29.23 - 
1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол № 15-20 від
27.02.2020 р.).

Технічний директор -  головний інженер Коняєв О.Р., начальник відділу охорони праці та 
безпеки дорожнього руху Ткаченко О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол № 41 -18 від
13.07.2018 р.).

Головний енергетик Ясак А.А., заступник головного енергетика Шломенко Є.В. пройшли 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протокол № 15-20 від 27.02.2020 р.).

Начальник дільниці фреонового та аміачного компресорного устаткування 
Перегибенко О.О., інженер з ремонту та обслуговування холодильного устаткування 
Твердохліб Є.В. пройшли 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 № 251-20 від 03.08.2020 р.).

Технічний директор -  головний інженер Коняєв О.Р., начальник відділу охорони праці та 
безпеки дорожнього руху Ткаченко О.В. пройшли навчання в КП «НКК» ДОР та перевірку 
знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 136 від 26.06.2018 р.), 
присвоєні____________ ІУ групи з електробезпеки (до та понад 1000 В).

Головний енергетик Ясак А.А. пройшов навчання в КП «НКК» ДОР та перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 111/1 від 19.04.2019 р.), присвоєно 
У групу з електробезпеки (до та понад 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 585 від 29.12.2018 р. призначені відповідальні по структурним підрозділам за 
безпечну експлуатацію та своєчасний ремонт виробничих, санітарно-побутових, допоміжних 
будівель та споруд , інженерних мереж.

Наказом № 596 від 29.12.2018 р. створена комісія з періодичного огляду будівель і споруд.
Наказом № 98 від 18.02.2020 р. відповідальним за електрогосподарство призначено 

головного енергетика Ясака А.А. Під час відсутності головного енергетика Ясака А.А., 
відповідальним за електрогосподарство призначено заступника головного енергетика 
Шломенка Є.В. Також призначені відповідальні за електрогосподарство по підрозділах.

Наказом № 432 від 31.10.2016 р. у ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» затверджене та введене в 
дію «Положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Наказом № 77/1 від 19.02.2019 р. призначені відповідальні особи, що мають право видачі 
наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт по структурним підрозділам.



Наказом № 246/1 від 12.05.2020 р. відповідальним за технічно справний стан, безпечну 
експлуатацію аміачно-холодильної установки, посудин, що працюють під тиском, 
трубопроводів і пристроїв холодильної установки призначений начальник дільниці фреонового 
та аміачного компресорного устаткування Перегибенко О.О.

Наказом № 246/1 від 12.05.2020 р. призначений обслуговуючий персонал для підтримки 
холодильної установки в справному стані.

Наказом № 464 від 12.10.2018 р. призначені відповідальні по структурним підрозділам за 
протипожежний стан, збереження та використання за призначенням протипожежного 
обладнання, первинних засобів пожежогасіння і пожежного інвентарю.______________________

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

Наказом № 96 від 08.06.2010 р. на підприємстві створена служба охорони праці. Наказом 
№ 165-к від 02.09.2013 р. начальником відділу охорони праці та безпеки дорожнього руху (БДР) 
призначена Ткаченко О.В.

Наказом № 587 від 29.12.2018 р. на підприємстві призначені відповідальні особи за 
організацію робіт зі створення безпечних умов праці по структурним підрозділам, безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки, безпечну експлуатацію та технічне обслуговування 
технологічного обладнання.________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» переглянуті, затверджені та введені в дію: «Положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві» (наказ № 624 від 06.12.2012 р.); 
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 151 від 06.04.2018 р.); «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 422 від
21.09.2018 р.); «Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників ТОВ «ПК 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» (наказ № 446 від 28.09.2018 р.).

У ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» затверджені 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, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Наказом № 87 від 12.02.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Коняєв О.Р. - технічний директор -  головний інженер; члени комісії: Ткаченко О.В. -  
начальник відділу охорони праці та БДР; Константинов В.А. - заступник головного інженера з 
експлуатації; Косенко К.І. -  голова профкому.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі 
інструкції (накази № 472 від 24.10.2018 р., № 495 від 04.09.2020 р.), зокрема інструкція з 
охорони праці_________ № 255 для (старшого, змінного) машиніста холодильних установок.

Працівники АХУ ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства 
(протоколи перевірки знань № 314-20, № 313-20 від 12.10.2020 р.).____________________________

Машиністи холодильних установок (12 осіб) пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з безпечної експлуатації аміачних холодильних установок за НПАОП 29.23-1.04-90



«Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» в ДП
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол № 2954 від 24.10.2019 р.), чергову 
перевірку знань пройшли в комісії підприємства (протокол № 314-20 від 12.10.2020 р.).

Машиністи холодильних установок (12 осіб) пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» та перевірку знань в комісії підприємства (протоколи № 255-20 від
25.08.2020 р., № 256-20 від 25.08.2020 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________
- журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;________
- журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань 

охорони праці;______________________________________________________________________
- журнал перевірки знань з електробезпеки;____________________________________________
- журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;___________
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;________________
- журнал обліку посудин, що працюють під тиском;
- добовий журнал роботи АХУ;
- журнал контрольних перевірок манометрів;___________________________________________
- журнал огляду та ремонту будинків та споруд.________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 
що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: 
компресорні агрегати марки SP1-XBB-6D -  2 од., зав. №№ 15267, 15268, 2019 р.в., виробництва 
компанії «GEA Refrigeration Germany GmbH», Німеччина; компресорний агрегат марки SP1- 
WB-6D, зав. № 15269, 2019 р.в., виробництва компанії «GEA Refrigeration Germany GmbH», 
Німеччина; компресорні агрегати марки SP1-ZB-1D -  3 од., зав. №№ 15271, 15272, 15270,
2019 р.в., виробництва компанії «GEA Refrigeration Germany GmbH», Німеччина; компресорний 
агрегат марки SP1-VB-1D, зав. № 15273, 2019 р.в., виробництва компанії «GEA Refrigeration 
Germany GmbH», Німеччина; циркуляційний ресивер S100, зав. № 910107, 2019 р.в., 
виробництва ТОВ «Машзавод», Україна; циркуляційний ресивер S300, зав. № 910108, 2019 р.в., 
виробництва ТОВ «Машзавод», Україна; термосифонна посудина, зав. № 910106, 2019 р.в., 
виробництва ТОВ «Машзавод», Україна; дренажний ресивер R630, зав. № 910104, 2019 р.в., 
виробництва ТОВ «Машзавод», Україна; мастилозбірник, зав. № 910105, 2019 р.в., виробництва 
ТОВ «Машзавод», Україна; насоси аміачні герметичні моделі CNF 50-200 AGX6.5 -  3 од., зав. 
№№ 400005159, 400005160, 400004874, 2019 р.в., виробництва компанії «HERMETIC-Pumpen 
GmbH», Німеччина; насоси аміачні герметичні моделі CNF 50-200 AGX8.5 -  3 од., зав. №№ 
400004819, 400004781, 400004782, 2019 р.в., виробництва компанії «HERMETIC-Pumpen 
GmbH», Німеччина; пластинчасті теплообмінники моделі TL0650 LCKL-1250 -  2 од., зав. №№ 
904024255/10.02427, 904024255/10.02428, 2019 р.в., виробництва компанії «rhermowave 
Gesellschaft für Wärmetechnik mbH», Німеччина; плівковий охолоджувач BUCO BWP/889kW, 
зав. № 131900037-10-1S, 2019 р.в., виробництва фірми «BUCO LASERPLATE GMBH», 
Німеччина; випарні конденсатори моделі PLC 0425-818E-K -  4 од., зав. №№ Н190274301, 
Н190274302, Н190274303, Н190274304, 2019 р.в., виробництва компанії «Baltimore Aircoil 
International N.V.», Бельгія; повітроохолоджувачі аміачні моделі X-TAL.1-045-14-E-N-W5-12- 
HG - 13 од., зав. №№ OO1^OO13, 2019 р.в., виробництва компанії «Thermofin GmbH», 
Німеччина; повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X(20X4-4801-60X60) - 7 од., зав. №№ 
200301695/50 1/1^1/7, 2019 р.в., виробництва компанії «Kelvion», Німеччина;
повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X(16X5-4701-60X60) - б од., зав. №№ 200301б95/70



повітроохолоджувачі аміачні моделі DU.S 2X(16X5-5001-60X60) - 7 од., зав. №№ 200301695/60 
1/1^1/7, 2019 р.в., виробництва компанії «Kelvion», Німеччина; трубопровід аварійного 
скидання аміаку, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід всмоктування аміаку системи - 
9°С, Рр=1,0 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід зливу масла з аміачної системи, Рр=1,5 МПа,
2020 р.в., Україна; трубопровід рідкого аміаку системи -41°С, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна;
трубопровід рідкого аміаку системи -9С ,_________ Рр=1,2 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід
гарячих парів аміаку, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна; трубопровід всмоктування аміаку системи 
-41°С, Рр=1,5 МПа, 2020 р.в., Україна.

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні._________________
Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 

урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на 
устаткування._____________________________________________________________________________

На посудини, що працюють під тиском виробництва ТОВ «Машзавод» органом з оцінки 
відповідності ТОВ «ТЕСКО» надано сертифікати перевірки одиниці продукції про 
відповідність Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, 
затвердженого постановою КМУ від 19.01.2011 р. № 35.

Сертифікати зареєстровано за № UA.TR.006.G.70803-19, № UA.TR.006.G.70810-19, 
№ UA.TR.006.G.70802-19, № UA.TR.006.G.70801-19, № UA.TR.006.G.70804-19 від 03.05.2019 р.

Представлено висновок експертизи № 80.2-02-2-4660.14 від 27.10.2014 р. щодо 
відповідності обладнання підвищеної небезпеки, виготовленого за кордоном, (компресорні 
агрегати виробництва компанії «GEA Refrigeration Germany GmbH», Німеччина) вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виданий ДП «Київський 
ЕТЦ».

Посудинам, що працюють під тиском, 14.05.2020 р. проведені первинні технічні огляди 
фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».

Технологічним трубопроводам проведено експертне обстеження (технічне 
діагностування) фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ». Надано позитивні висновки 
експертизи №№ 375.20.12.1-20.11 ^ 380.20.12.1-20.11 від 03.08.2020 р.

Технологічним трубопроводам 03.08.2020 р. проведені первинні технічні огляди 
фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».

Представлено протоколи вимірів опору ізоляції й устаткування Підприємства, виконаних 
вимірювальною електротехнічною лабораторією ПП «Ампер-Плюс» (свідоцтво про атестацію 
№ ПЧ 06-2/280-2019 від 10.01.2019 р. Дозвіл Держгірпромнагляду № 693.13.30 від 03.07.2013 р.,
строк дії дозволу продовжено до 03.07.2023 р.).__________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» забезпечуються спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (протигази з комбінованим фільтром, 
розрахованим на роботу з кислими газами, аерозолями (пил, туман), спеціальний вогнестійкий 
одяг, взуття без сталевих підківок і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці 
діелектричні, черевики кожані, рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту.__________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» організоване проведення медичних оглядів працівників 
під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності 
(періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України



від 21 травня 2007 року № 246, працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної
небезпеки, пройшли медогляд в КП «НІКОПОЛЬСЬКА МЛ № 4» ДОР» (надано заключний акт
за результатами періодичного медичного огляду працівників від 09.04.2019 рЛ.________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, 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-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019: 
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»: НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони 
праці для працівників м’ясопереробних цехів»: НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та 
безпечної експлуатації аміачних холодильних установок»: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»: НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»: НПАОП 40.1-1.21-
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».__________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників 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 матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

К.І. Дубенко
(ініціали та прізвище)

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

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.


