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 відповідності матеріально-технічної бази вимогам

19 Ш  2018' р1 0 законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця;
Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків»

(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,

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

Торохтей Сергій Анатолійович, +38(056)3730101, e-mail: dzpv@ dzpv.dp.ua
(прізвище, ім ’я та по-батькові керівника, номер телефону, адреса електронної пошти

49023, м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 2____________________________________
(місце виконання робіт підвищ еної 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:

не укладався____________ ________________________ __ _____________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
не проводився ____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Торохтей Сергій Анатолійович, Голова П равл іння__________________
(прізвище, ім 'я та по-батькові керівника ю ридичної особи)

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 підвищ еної небезпеки:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________ __________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та;ибо машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 -  13, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм ~ 9 , адміністративних будівель -  К 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: Голова Правління Торохтей Сергій Анатолійович (перевірка 
знань із загального курсу охорони праці та НПАОП 0 ,00 - 1,71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТІІ» 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 178  від 09 .06.2016  р.; 
перевірка знань по НПАОП 0 .00 - 1. 15-07 «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №193 від 08 .09.2016  р.); начальник відділу 
охорони праці Доброгореький Артур Геннадійович (перевірка знань із загального
курсу охорони праці та НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці
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/
/ у  Дніпропетровській області, протокол №178 від 09.06.2016 р,; перевірка знань по 

НПАОП 0,00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол №193 від 08.09.2016 р.); інженер з підйомно-транспортного обладнання 
Карлов Олексій Гаврилович (перевірка знань із загального курсу охорони праці та 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» в ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» комісією 
підприємства, протокол №063 від 11.07.2017 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДІ1 «ДНКК «Моноліт» 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №618 від 22.06.2018 
р.); наказом по підприємству №253 від 22.06.2018 р. призначено відповідальну особу 
за затвердження нарядів допусків на виконання робіт на висоті директора технічного 
Долгова Сергія Ю рійовича (перевірка знань із загального курсу охорони праці в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол № 211/2 від 10.11.2016 р.; перевірка знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №193 від 08.09.2016 р.; 
перевірка знань з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ДП ДНКК «Моноліт» комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №248 від 30.03.2016 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 05.04.2018 р. на 
підприємстві створено відділ охорони праці, начальник відділу охорони праці -  
Доброгорський Артур Геннадійович (перевірка знань із загального курсу охорони 
праці та НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №178 від 09.06.2016 р.; перевірка знань по 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол №193 від 08.09.2016 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-ОЮ «Інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті», відповідно до якої слюсарям- 
ремонтникам та слюсарям-електрикам проводяться інструктажі з охорони праці, що 
реєструються в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці Сервісного центру. . 
Слюсарям-ремонтникам у кількості 6 чоловік, слюсарю-електрику у кількості 1 
чоловіка, газорізальнику в кількості 1 чоловіка та електрогазозварнику в кількості 1 
чоловіка проведено навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП ДНКК «М оноліт» комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №622 від 22.06.2018

£  -  -  -________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.



аказом по підприємству № 62 від 16.01.2018 р. призначено осіб, що мають право 
видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, 
затверджених наказом № 84 від 08.02.2018 р. А саме: слюсар-ремонтник Сервісного 
центру -  костюм бавовняний, берет бавовняний, черевики шкіряні з металевим носком, 
рукавиці комбіновані, рукавиці брезентові, окуляри захисні відкриті, каска захисна з 
підшоломником, куртка бавовняна на утепленій підкладці, штани бавовняні на 
утепленій підкладці; слюсар-електрик з ремонту електроустаткування -  костюм 
бавовняний, черевики шкіряні з безцвяховою підошвою, рукавички комбіновані 
спилкові, рукавиці комбіновані, окуляри захисні відкриті, каска захисна з 
підшоломником, рукавички діелектричні, калоші діелектричні, куртка бавовняна на 
утепленій підкладці, штани утеплені. Працівники, зайняті роботами на висоті, 
забезпечені запобіжними поясами та стропами (пояси запобіжні безлямкові ПБ-1-М  в 
кількості 10 шт, дата придбання -  04.06.2018 р.; стропи стрічкові СС в кількості 9 шт, 
дата придбання -  04.06.2018 р.; строп зі сталевого тросу СТ в кількості 1 шт, дата 
придбання -  04.06.2018 р., виробництва ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль»),

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.Q0-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нардів- 
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» та інші. Навчання та перевірка 
знань проводиться в кабінеті охорони праці, обладнаному відповідно до вимог

іншою наглядною агітацією, по затвердженим програмам 
та білетам._______________________________________ ______ _
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.А. Торохтей
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці 2 0 /  р. ЦьЗЛ б /</• /*£


