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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Новомосковський завод мінводи»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

51281, вул. Петра Сагайдачного, 1А, 

Код ЄДРПОУ: 00382728__________

с, Знаменівка, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. 
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор -Чупрін Андрій Леонідович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.: 056-767-57-20, е-таіі: оКсй.пгту.сІр.иа____________________________
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;
51281, вул. Петра Сагайдачного, 1А, с. Знаменівка, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. 

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 Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія «ГАРДІАН», Ірік, ЦВО-20-5386-ДН-0502 від 19серпня 2020року

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05,2020року
(дата проведення аудиту)

Я, Чупрін Андрій Леонідович,______________________________________
(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:

-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______________________________
-  зварювальні роботи.____________________________________________________________

(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 
Кількість робочих місць -  16, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) — 16, виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
-  4, загальною площею 9144 м2, ___________________________________________

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



Інші відомості

Відповідальні особи:
Відповідальний за стан охорони праці у товаристві — Манченко Ігор Володимирович, начальник 

відділу охорони праці

Відповідальний за організацію і безпечне виконання робіт на висоті у товаристві — Ломака 
Віктор Володимирович, головний інженер

Відповідальний за пожежну безпеку у товаристві — Ломака Віктор Володимирович, головний 
інженер

Генеральний директор товариства, начальник відділу охорони праці. члени комісій з перевірки 
знань з питань охорони праці товариства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці.

Чупрін Андрій Леонідович, генеральний директор товариства, пройшов навчання та перевірку 
знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці, в Дочірнє підприємство «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (надалі —ДП «Моноліт») у 
комісії, створеній на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 04.03.2019 № 58 
(протокол №144/4.6/2019 від 10.06.2019р.).

Манченко Ігор Володимирович, начальник відділу охорони праці товариства, пройшов навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». Комісія, 
створена на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 21.03.2018р. № 68, 
перевірила знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці (протокол № 206/4.4/2018 від 10.09.2018р.).
В ДП «МОНОЛІТ». Комісія, створена на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. 
від Об.09.2019р. № 186, перевірила знання Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18) (протокол № 184 від Об.03.2020р.). Комісія створена на 
підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. № 58 від 04.03.2019р. перевірила знання 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01. 
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, (протокол № 657 від 07.06.2019р.). Комісія створена 
на підставі наказу № 22 від 02.01.2019р. перевірила знання з питань пожежної безпеки (протокол 
№ 761 від 19.06.2019р.).

Ломака Віктор Володимирович, головний інженер товариства, пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в ДП «МОНОЛІТ». Комісія, створена на підставі наказу ГУ 
Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 04.03.2019р. № 58, перевірила знання Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
(протокол № 218/4.6/2019 від 02.09.2019р.). Комісія, створена на підставі наказу № 22 від 
02.01.2019р., перевірила знання з питань пожежної безпеки (протокол № 1049 від 22.07.2019р.).. 
Комісія ФОП ДРУЖИНІН АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ превірила знання Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила експлуатації 
електрозахистних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки (протокол № 5/20 від 15 липня 2020р.). Пройшов навчання 
та перевірку знань з питань охорони прані в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Комісія,



створена на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 21.03.2018у. № 68. 
перевірила знання Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол № 1206 від 24 жовтня 2018р.).

Ріиька Світлана Петрівна, директор з виробництва, пройшла навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» комісія створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018р. перевірила знання 
Законів України «Про охорону праиі». «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праиі (протокол № 12/4.4/2019 від 21.01.2019р.).

Чала Людмила Михайлівна, начальник лабораторій з контролю виробництва товариства, 
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праиі в ДП «МОНОЛІТ». Комісія, створена 
на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 04.03.2019. № 58, перевірила знання 
Законів України «Про охорону праиі», «Про загальнообов ’язкове дерзісавне соціальне страхування». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праиі (протокол № 626 від 05 червня 2019р.).

Кравченко Лариса Олександрівна, начальник відділу кадрів товариства, пройшла навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» комісія створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018р. 
перевірила знання Законів України «Про охорону праиі». «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праиі (протокол №236 від 26.02.2019р.).

Стародубиев Віталій Юрійович, головний механік товариства, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» комісія створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018р. 
перевірила знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праиі (протокол №1084 від 27.09.2018р.). Ппройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праиі в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
комісія, створена на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. від 21.03.2018р. № 68. 
перевірила знання Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол № 1206 від 24 жовтня 2018р.).

Щегляк Володимир Анатолійович, начальник відділу логістики товариства, пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» комісія створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. 
перевірила знання Законів України «Про охорону праиі», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праиі (протокол №1084 від 27.09.2018р.). Комісія створена 
на підставі наказу ГУ Держпраиі у Дніпропетровській обл. № 68 від 21.03.2018р. перевірила знання 
Правила охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 
(протокол № 1040 від 18.09.2018р.). Комісія створена на підставі наказу ГУ Держпраиі у 
Дніпропетровській обл.№ 68 від 21.03.2018р. перевірила знання з питань Правша охорони праиі під 
час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 (протокол № 91 від 29.01.2019р.). Комісія 
ствонена на підставі наказу ГУ Держпраиі V Дніпропетровськії обл. № 68 від 21.03.2018р. 
перевірила знання Правша охорони праиі на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12
(протокол 1467 від 17.12.2018р.).______________________________________________________

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

Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) наказом по товариству № 46-ОД від 16.11.2020р.. 
затверджено склад комісії з перевірки знань з питань охорони праиі у складі:
Голова комісії — А.Л. Чупрін, генеральний директор 
Члени комісії:
С.П. Ріиька, директор з виробництва;



В.В. Ломака, головний інженер;
Л.М. Чала, начальник лабораторії з контролю виробництва; 
В.Ю. Стародубиев, головний механік;
В.А. Щегляк, начальник відділу логістики;
І.В. Манченко, начальник відділу охорони праці;
О.Л. Кравченко, начальник відділу кадрів.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» наказом генерального директора 
товариства № 65-ОД від 10.08.2018р. у товаристві створена та діє служба охорони прані. 
Її чисельність становить 1 особа. Керівником служби охорони праці призначено начальника відділу
охорони праці Манченко І.В.__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці в товаристві розроблені та 
затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а саме:

-  інструкція з охорони праці № 3-140-20 під час виконання робіт на висоті затверджена 
наказом генерального директора № 5 4-ОД від 16Л2.2020р.;

-  інструкція з охорони праці № Т-116-18 для електрогазозварника, затверджена наказом 
генерального директора № 67-ОД від 13.08.2018р.

Інструкція по наданню першої допомоги затверджена генеральним директором 04.01.2018р.

Згідно з пунктом 4Л Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці:
Гнєломьодов Дмитро слюсар-електрик з ремонту
Володимирович електроустаткування

Поляков Василь Сергійович

Слопченко Олександр 
Віталійович

Слопченко Сергій 
Володимирович

слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 
•
слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

Ростовський Політехнікум, 
радіотехнік, диплом ДТ-І№ 518666, 
1983р.
Західно-Донбаський професійний 
ліцей, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, 
посвідчення №000224, 2006р. 
Дніпропетровський технікум 
електрифікації с/г,  технік-електрик, 
диплом НТ№965794, 1990р.

Голишко Анатолій Васильович 
Дабарський Василь 
Васильович
Сидоренко Юрій Георгійович

слюсар-ремонтник

слюсар-ремонтник

слюсар-ремонтник

Красовський Валентин 
Людвигович електрогазозварник

Професійно-технічне училище № 10, 
м. Дніпропетровськ, атестат № 3046, 
1975р.

пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «МОНОЛІТ». Комісія, 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області № 307 
від 01 грудня 2020р. перевірила знання з питань охорони праці Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15- 07, протокол № 1071 від 18.12.2020р.).

Красовський Валентин Людвигович, електрогазозварник, пройшов навчання та перевірку знань 
комісією ПрАТ «Новомосковський завод мінводи», комісія створена на підставі наказу №9/1 -ОД від 
28 лютого 2019р. перевірила знання Правіша охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 24 від 11.06.2020р.),

Комісія ФОП ДРУЖИНІН АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ превірила знання Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила експлуатації 
електрозахистних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки (протокол № 6/20 від 15 липня 2020р.)
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Куасовський Валентин Людвигович
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Згідно з розділом б Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праиі праиівники товариства під час прийняття на роботу та періодично 
проходять інструктажі з питань охорони прані, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуаиій, пожеж і 
стихійних лих (вступний, первинний, повторний, позаплановий, иільовий).

Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до журналу реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праиі.

Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 
вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праиі на робочому місці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для безпечного виконання заявлених робіт товариство забезпечено драбинами, стрем 'янками, 
акт випробування № 0302.21/1Л від 03.02.2021р. ФОП ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
запобіжними поясами тип ПП2 03В11-2-1420 -  2 одн., акт випробування 03.02.21/1П від 
03.02.2021р. ФОП ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, монтажними мотузками, апарат 
аргонодугового зварювання Теніа ТЮ 2502, інв № 7, протокол №2 перевірки ізоляції силової та 
освітлювальної електропроводки від 15.10.2020р. «Звіт про проведення вимірювань у сфері 
поширення державного метрологічного нагляду» № 069/10/2020 ТОВ «Связьтехсервіс», на які є в 
наявності експлуатаційні документи, та яким у встановленому порядку проведено відповідні
огляди і чергові випробування._________________________________

експлуатаційної документації,
Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону праиі» праиівники товариства забезпечені 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту СЗІЗ), 
мийними та знешкоджувальними засобами. Працівникам товариства видаються безплатно за 
встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313, а саме: костюм 
бавовняний - 12міс., черевики шкіряні- 24міс., рукавиці комбіновані -Іміс. та інші.

засобів індивідуального захисту,

Усі праиівники товариства під час прийняття на роботу та періодично (згідно з Актом 
визначення категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному медоглядам) 
проходять медичні огляди. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників товариства за 2019 рік від 25 листопада 2019 року.

Усі праиівники товариства, які допускаються до виконання робіт пройшли медичний огляд та 
мають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праиі» у товаристві своєчасно 
переглядаються та затверджуються такі акти з охорони праиі, що діють у його межах:

Наказом товариства від 18.12.2020р. № 57/1-ОД призначена особа, відповідальна за організацію 
і безпечне виконання робіт на висоті, допуск до самостійного виконання робі на висоті.

Наказом товариства від 09.03.2018р. № 37/1-ОД введено в дію Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі.

Наказом товариства від 01.03.2018р. № 36/1-ОД введено в дію Положення про систему 
управління охороною праиі в товаристві.

Наказом товариства від 16.12.2020р. № 54-ОЛ затверджено перелік інструкцій з охорони праці 
інструкції.

У товаристві є обладнаний кабінет з охорони праиі. оснащений наглядними та навчально- 
методичними матеріалами.



У товаристві є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці:
Конституція України (зі змінами).
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами).
Кодекс законів про працю України (зі змінами).
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 

№ 1105-XIV (зі змінами).
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019№ 337.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами).

Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04; зі змінами).
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98; зі змінами).
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 21.03.2007 №55.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05).

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12).
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15).
Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15- 07.
Правша пожежної безпеки в Україні (НАПБ А. 01.001-2014).
Правша охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00- 

1.81-18).
Правша охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18).
Правш безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).
Правша експлуатації електрозахистних засобів НПАОП 40.1-1.07-01.
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 

індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18).
Матеріально-технічна база товариства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки.
Обладнано куточки з охорони праці, оснащені наглядними та навчально-методичними 

матеріалами.
Бібліотечний фонд товариства налічує достатню кількість законодавчих та нормативних 

документів, зокрема нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних норм, стандартів 
тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд також постійно 
поповнюється і поновлюється за рахунок періодичних видань._______________________________

ЗабезпеченоЛ івників товариства до законодавчої бази через мережу Інтернат. 
її та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробім.дерсональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання р«|біт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвішені

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазна 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття ї а  повідй 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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