
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51650, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, 
вул. Олександра Островського, будинок 11

місцезнаходження,

_____________________________________00383372_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Генеральний директор Майстренко Олександр Володимирович_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________ (05658) 47-111, secretar@dkpk.dp.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;

_____ ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК», Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район,
смт. Дніпровське, вул. Олександра Островського, 11___________________________________

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 страхова компанія ПрАТ СК «УПСК»

(найменування страхової компанії,
серія 1788-1 № 006/1788/015120 від 31.08.2020 р., строк дії 04.09.2021 р.____________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ______ 11.03.2020

(дата проведення аудиту)

______________________________ Я, Майстренко 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 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:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
3. роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;
4. зварювальні роботи;
5. газополум'яні роботи;___________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  65. у тому числі 40, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм_________________________________________________________________________________

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

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» виробничі цехи та дільниці, розташовані за адресою: 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Олександра 
Островського, 11._________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Майстренко Олександр 

Володимирович пройшов в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання з 
загального курсу охорони праці, та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 186/4.5/2019 від 22.07.2019 р.).

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович пройшов в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 186/4.5/2019 від 22.07.2019 р.).

Начальник відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна. головний енергетик 
Хрієнко Віктор Михайлович, інженер з підготовки кадрів Чуйко Наталія Анатоліївна, головний 
механік Василенко Анатолій Юрійович, начальник електротехнічної ремонтної служби Чуйко 
Олег Анатолійович та спеціалісти пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 141 від 02.03.2020 р., № 190 від 04.03.2020 р.).

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович. начальник 
відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна пройшли в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 897 від 19.07.2019 р., № 1138 від 28.09.2018 р.), ІУ 
групи з електробезпеки, до 1000 В.

Головний енергетик Хрієнко Віктор Михайлович. начальник електротехнічної ремонтної 
служби Чуйко Олег Анатолійович пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 1157 від 04.09.2019 р.), У групи з електробезпеки, до і понад 1000 В.

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович пройшов в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 285 від 29.07.2019 р.).



Начальник відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна, головний енергетик
Хрієнко Віктор Михайлович, головний механік Василенко Анатолій Юрійович, та спеціалісти 
пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та 
перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15
07 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 181 
від 04.03.2020 р..

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович пройшов в 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11
85 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 905 від
23.07.2019 р.).

Начальник відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна, головний енергетик 
Хрієнко Віктор Михайлович, головний механік Василенко Анатолій Юрійович, та спеціалісти 
пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та 
перевірку знань «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 204 від 03.03.2020 р..

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович пройшов в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 277 від
24.07.2019 р.).

Начальник відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна, головний енергетик 
Хрієнко Віктор Михайлович, головний механік Василенко Анатолій Юрійович, та спеціалісти 
пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та 
перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи № 195 від 03.03.2020 р..

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

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. призначений відповідальним за утримання, справний 
технічний стан та безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт 
підвищеної небезпеки в структурних підрозділах комбінату - головний інженер Купрій І.Г.

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства призначений головний енергетик -  Хрієнко В.М., призначені 
відповідальні по підрозділах підприємства.

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. відповідальним за справний технічний стан та безпечну 
експлуатацію устаткування (ацетиленових генераторів), балонів та апаратури (шланги, різаки й 
ін.), які застосовуються для газополум’яної обробки металу із застосуванням пропан-бутанових 
сумішей та інших горючих газів і рідин призначений головний механік -  Василенко А.Ю., 
призначені відповідальні по підрозділах підприємства.

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. у ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» призначені відповідальні 
за надійну та безпечну експлуатацію та ремонт виробничих будівель та споруд по підрозділам 
підприємства.___________________________________________________________________________

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

Наказом № 15 від 26.01.2011р. у ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» створена служба 
охорони праці. Наказом № 363-К від 05.12.2019р. начальником відділу охорони праці
призначена Духновська

наявністю служби охорони праці



У ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення
про службу охорони праці» (наказ № 52 від 12.03.2020 р.); «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 12 від 31.01.2019 р.).

У ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» 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, 
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 № 11 від 03.01.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
головний інженер Купрій І.Г.; члени комісії: головний енергетик Хрієнко В.М.; головний 
механік Василенко А.Ю.; заступник начальника служби з ЦЗ та ПБ Макогон О.С.; інженер з 
технічного нагляду Клімовський П.П.; начальник відділу охорони праці Духновська Л.Ю.;
інженер з підготовки кадрів Чуйко Н А .; представник профспілки Ушакова Т.І.________________

У ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 122 від 16.07.2020 р.), в тому числі:

• Інструкція з ОП для газозварників та газорізальників.
• Інструкція з ОП для електрозварників.
• Інструкція з ОП для слюсарів-ремонтників.
• Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.
• Інструкція з ОП під час виконання робіт на висоті.
• Інструкція з ОП при користуванні приставними драбинами.
• Інструкція з ОП по застосуванню засобів індивідуального захисту.
• Інструкція з ОП для налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики.
У ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» розроблені, затверджені та введені в дію (наказ № 57 

від 19.03.2020 р.):
• Інструкція № 410 по організації безпечної підготовки та проведення 

газонебезпечних робіт на території комбінату.
• Інструкція № 342 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт в 

цехах, відділах та службах комбінату.

З працівниками ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК » проводяться інструктажі, навчання та
перевірка знань з питань охорони праці. При прийнятті на роботу з працівниками 

проводиться вступний інструктаж і під час роботи проводяться первинний, повторний, 
цільовий, позаплановий інструктажі з питань охорони праці з записами в журналах реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці.

Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під час 
прийняття на роботу та в процесі роботи проводиться згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці».

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;



-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони 
праці;_______________________________________________________________________________
- журнал перевірки знань з електробезпеки;___________________________________________
- оперативний журнал;_______________________________________________________________
- журнал обліку робіт за наряд-допусками та розпорядженнями;_________________________
- журнал обліку електроінструменту;__________________________________________________
- журнал випробування електроінструменту, трансформаторів, переносних освітлювачів;
- журнал протоколів опору розтікання контурів заземлення електроустановок;___________
- журнал обліку захисних засобів;____________________________________________________
- журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки;_________
-журнал видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_____________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.______________
- журнал механічних випробовувань засобів захисту та пристосувань;___________________
- журнал випробовувань, оглядів рукавів, різаків, горілок, апаратури для газополум'яної 
обробки металів, паяльних ламп;______________________________________________________
- журнал періодичного огляду тари та стропів;_________________________________________
-журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 Про 
затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці._______________________________________

засобів індивідуального захисту,
У ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» 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 ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК», зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд в поліклініці ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (надано 
заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 12.11.2020 р. За
результатами заключного акту працівники допущені до виконання робіт.______________________

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 у відповідності до ПЕРЕЛІКУ нормативно-правових актів з охорони 
праці, що діють на ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» (затверждений генеральним директором від 
20.11.2020р.), розроблений відповідно до Показчика нормативно-правових актів з охорони 
праці станом на 30 жовтня 2020 року, затверджений Наказом Державної служби України з 
питань праці від 30.10.2020 № 141 в тому числі: 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, 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 
40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, 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. 
вілпові дальність 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 там; ічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Майстренко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ж у ^ ^ ^ ^ д а ^ б ^ б 'є к т ів  господарювання у територіальному органі 
Д е р ж п р а ц і . У ^  2 0 ^ Х 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.



Голопне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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