
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СБМ ІНЖИНІРИНГ». 49107. Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, проспект Гагаріпа, будинок 118, квартира 146, код СДРПОУ -  42635246

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У,

керівник -директор Кондратюк Михайло Олександрович, тел. (+38067) 567 10 10, 
_________________________________ kondratyukmihail@ gmail.com_________________________________

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

______________________________________ територія України______________________________________
та/або експлуатації (застосуванн я) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і__________
24 лютого 2021 р._______________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,___________________________Кондратюк Михайло Олександрович_____________________________
(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 пі
двищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Технологічне устатковання металургійного, коксохімічного виробництв, а саме:_____________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- конвеєр пластинчатий типу КПМ-1000. рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- конвеєр пластинчатий типу КПМ-1200, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна:
- конвеєр пластинчатий типу КПМ-1600. рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- конвеєр пластинчатий типу КГІМ-2000, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- конвеєр пластинчатий типу К1ІМ-2400, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-20. рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-40, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-70, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-80, рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-100. рік виготовлення-починаючи з 2021. Україна;
- елеватор ковшовий типу ЕЦ-175, рік виготовлення-починаючи з 2021, Україна.

тип аоо марка (за наявності), номер парти, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,
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На підприємстві працюють 7 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи.______________________________________________________________________________

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

Виробничо-технічна база розташована за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, проспект 
Богдана Хмельницького. 149. загальною площею 947 м2 (у відповідності до договору оренди 
№51 від 18.11.2020 p., укладеного із ТОВ «Єва Лоджик Фінанси»)._____________________________

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

Інші відомості:
Наказом №9 від 08.11.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, ремонту та технічного обслуговування технологічного устатковання металургійно
го. коксохімічного виробництв призначено головного інженера Бендеру C.B.
Наказом №10 від 11.11.2019 р. відповідальною особою за робочий стан та безпечну експлуата
цію електрогосподарства призначено головного інженера Бендеру C.B.
Наказом №11 від 11.11.2019 р. відповідальною особою за своєчасне випробування та забезпе
чення робітників засобами індивідуального захисту призначено головного інженера Бендеру 
C.B.
Наказом №13 від 13.11.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних 
робіт, безпечну експлуатацію апаратури для виконання газополум’яних робіт призначено голо
вного інженера Бендеру C.B.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та ІІПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 5 від 05.11.2019 р. призначена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі: Голова комісії -  директор Кондратюк М.О. Члени комісії -  головний інженер 
Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. -  пройшли навчання та перевірку знань: 
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України 
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухо
захисту. пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і 
захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління ро
ботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №1.10-19 ОГІ/НВ від 
02.10.2019 р.
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 27.5-1.46014 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОГІ 27.0-1.01-08 «Правила охорони 
праці у металургійній промисловості». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила 
безпеки у коксохімічному виробництві». Витяг з протоколу №7.10-19 НВ від 08.10.2019 р. 
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.77-16 
«Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним 
способом». Витяг з протоколу № 12.10-19 НВ від 10.10.2019 р.
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера С.В.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.61-12 
«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огруд- 
кування руд та концентратів». Витяг з протоколу № 10.10-19 НВ від 09.10.2019 р.
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОГІ Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.24-10 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». 
Витяг з протоколу № 9.10-19 НВ від 09.10.2019 р.
Директор Кондратюк М.О.. головний інженер Бендера C.B.. інженер-конструктор Осіпова К.В. 
пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в



Система управління охороною праці (СУОШ  на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони нраці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
Журнал зварювальних робіт.
Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів. 

Наказом №3 від 31.10.2019 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Наказом №7 від 06.11.2019 р. затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки, які викону
ються на підприємстві. Наказом №4 від 04.11.2019 р. затверджені інструкції з питань охорони 
праці та техніки безпеки. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НГ1АОІТ 0.00-4.15-98 «Положен
ня про розробку інструкцій з охорони праці»._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Конвеєри пластинчаті типу КГІМ-1000/1200/1600/2000/2400 призначені для подачі насипних 
матеріалів із бункерів або завантажувальних воронок до технологічної дільниці. Місце встанов- 
лення-виробнича дільниця, відкрита площадка. продуктивність-400-500-700-850-960 т/год, 
швидкість руху полотна-0.28 м/с. Елеватори ковшові типу УЦ-20/40/70/80/100/175 призначені 
для вертикального переміщення вантажів в металургійній та коксохімічній промисловості. 
Продуктивпість-20 м3/год.. висота підіймання-16700 мм. тип натяжного пристрою- гвинтове, 
ширина сгрічки-200 мм, потужність мотору-редуктора-2,2 кВт.

Експлуатаційна і текстова документація містить вимоги безпеки, охорони навколишнього 
середовища, утилізації, правила приймання, методи контролю при виготовленні. Експлуатацій
на документація містить в собі вказівки о правилах експлуатації, транспортуванні та зберігання,- 
Кожна окрема одиниця виробу комплектується паспортом-один екземпляр на виріб для поста
вок всередині України. Допускається комплектація одним паспортом на партію виробів, при 
цьому в паспорті вказані заводські номера всіх виробів.

Конструкція устатковання забезпечує зручний доступ для огляду та змащування його час
тин, зміну редуктора і електродвигуна без зняття приводного вала конвеєрів. В якості тягового 
органу застосовуються тягові ланцюги по ГОСТ 588-74. Профіль зубів зірочок для тягових пла
стинчатих ланцюгів викопується по ГОСТ 592-75. Приводи в зібраному вигляді провертаються 
рівномірно без заїдань. Твердість поверхонь кочення ковзанок не нижче 35. Підшипники ко
чення надійно захищені від забруднень. Ходова частина пересувається без помітних опорів. Ко
взанки вільно обертаються навколо своїх осей. Напрямні натяжних гвинтових пристроїв забез- 
печують вільний рух новзуна без заїдань. Пряма, що з'єднує дві точки робочих поверхонь рейок 
або інших колійних профілів, а також верхніх утворюють опорних роликів, перпендикулярна 
поздовжньої осі конвеєра -горизонтальна. Рейки на прямих ділянках прямолінійні і паралельні 
поздовжній осі конвеєрів. Граничні відхилення колії рейок не більше 2 мм. Робочі поверхні 
стиків рейок мають уступи не більше 0.3 мм. Зазори в стиках не більше 3 мм. Всі необроблені, а 
також оброблені неробочі поверхні загрунтовані і зафарбовані відповідно до вимог ГОСТ 9.032- 
74. клас 6.

Ресурс устатковання до першого капітального ремонту при двозмінній роботі-не менше 
10000 годин. Коефіцієнт готовності пристроїв-не нижче 0,96

За вимогами безпеки пристрої відповідають вимогам ГОСТ 12.2.022-76 і ГІУЕ.
Конструкція пристроїв передбачають можливість ремонту або заміни обладнання тільки 

після відімкнення пристроїв від лінії електроживлення. Всі різьбові з'єднання забезпечені при
строями від самовідгвинчування. Всі тертьові металеві вузли та деталі пристроїв мають антико
розійне покриття. Для транспортування пристрої мають транспортні петлі.

Кожен пристрій має табличку, на якій вказують наступні дані:
- назву підприємства-виробника та (або) його товарний знак (за наявності);



- умовне позначення; 
порядковий номер

- порядковий номер за системою нумерації підгіриемства-виробника; 
дату виготовлення (рік);

Транспортна тара комплекту запасних частин має відповідне маркування із зазначенням завод
ського номера. Пристрої підлягають кваліфікаційним, приймально-здавальним, періодичним 
випробуванням.______________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу №8 
від 07.11.2019 р. працівники 'ГОВ «НВП «СБМ ІНЖИНІРИНГ», які виконують роботи з підви
щеною небезпекою забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту. Засоби інди
відуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. Затверджений від 14.11.2019 р. пе
релік нормативної документації, що регламентують виконання робіт ТОВ «НВП «СБМ ІНЖ И
НІРИНГ»

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Згідно з наказом №6 від 06.11.2019 р. інженерний склад, технічний 
персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому па роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Працівники підприємства пройшли періо
дичний медичний огляд від 12.10.2020 р. в Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «НВП «СБМ ІНЖИНІ
РИНГ» (нова редакція), затвердженого рішенням учасника Товариства №2 від 30.09.2019 р. 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДП
РИЄМСТВО «СБМ ІНЖИНІРИНГ» є спеціалізованим підприємством з виробництва машин і 
устатковання для добувної промисловості та будівництва, устатковання металургійного, коксо
хімічного виробництв. Підприємство має кваліфікованих фахівців, які забезпечують виробниц
тво і сервісне обслуговування устатковання. Підприємство має необхідну матеріально-технічну 
та нормативну базу, виробничі, адміністративні та складські приміщення, забезпечена сучасним 
обладнанням, а також обладнанням з контролю якості виробів, що випускаються.
У відповідності з розробленими посадовими інструкціями на підприємстві передбачена відпо
відальність посадових осіб за забезпеченість цехів і підрозділів затвердженою технічною доку
ментацією. розробку маршрутних і операційних технологічних процесів та забезпечення ними 
працівників, розробку випробувального обладнання, програм і методик випробувань, ведення 
журналів поопераційного контролю виробництва деталей, проведення випробувань, оформлен
ня актів приймання. Виробництво забезпечено необхідною конструкторською та технологічною 
документацією. В цехах, які виготовляють окремі вузли та деталі в наявності обладнання, шаб
лони. спеціальний та вимірювальний інструмент.
Кількість та технічний стан матеріально-технічної бази дозволяють забезпечити необхідну як
ість виробів та стабільність їх показників якості і безпеки. Стан виробничого обладнання та те
хнологічного оснащення знаходиться під контролем інженера-конструктора. який в свою чергу 
має необхідний обсяг випробувальної техніки, лінійно-кутових вимірювальних інструментів, 
контрольні шаблони та інше. Обладнання знаходиться в справному стані та експлуатується у 
відповідності з інструкціями заволів-виробників та інших нормативних документів.
Порядок проведення вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектуючих виробів перед
бачає перевірку наявності сертифікатів або, при їх відсутності, параметрів, що впливають па



додержання вимог нормативних документів до продукції- Контроль якості продукції, а також її
відповідності вимогам нормативної, конструкторської та технологічної документації багатосту
пеневий. Поопераційний контроль виконує інженер-конструктор. а загальну відповідальність за 
якість виробів несе головний інженер. Усі готові деталі та складові одиниці підлягають суціль
ному технічному контролю. Готовий виріб піддається приймально-здавальним випробуванням. 
У випадку виявлення невідповідності виробу вимогам конструкторських та (або) нормативних 
документів, він вилучається з партії, а причини браку з ’ясовуються для застосування запобіж
них заходів.
Організаційні заходи і технічні рішення ТОВ «НВП «СБМ ІНЖИНІРИНГ», що використову
ються при виробництві машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 
(КВЕД 28.92). а саме: конвеєри пластинчаті типу КПМ-1000/1200/1600/2000/2400, елеватори 
ковшові типу ЕЦ-20/40/70/80/100/175. які виготовляє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІД
ПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СБМ ІНЖИНІРИНГ» здат
ні забезпечити якість продукції, шо виробляється та безпечність її використання. Деталі, скла- 
дальні одиниці та готова одиниця продукції проходять випробування на випробувальних стен
дах підприємства. ________________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони прані і промислової безпеки під час за
стосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.____________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

М.О. Кондратюк
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « < ^ » 2021 р. №

ГІримітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надас 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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