
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

І Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

і 5 ГС.24Д^___________________________-0— Р-

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Системавтоматика»

(для юридичної особи: найменування-

50031, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Женевська, 17/1
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

ЄДРПОУ 36608162;______________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ,

Виконавчий директор Гончаренко Геннадій Миколайович
прізвище, ім'я та. по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

Тел.
державної податкової служби і мають відмітку 

(0564) 66-45-44; зузбетаибо@і.иа
в паспорті);

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Згідно договорів підряду на території Дніпропетровської області:
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ПрАТ «ЦГЗК»; ПАТ «ПівдГЗК»; ПАТ «ПівнГЗК»; 
ПАТ «ІнГЗК»; ДПП «Кривбаспромводопостачання»; ПАТ Криворізький залізорудний 
комбінат»; ВАТ «КЦРЗ»

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

АСК «ІНГО Україна життя»
(найменування страхової компанії,

Строк дії договору 3 16.01.2018 по 15.01.2019 № 1231160331 від 15.01.2018
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
Я, Гончаренко Геннадій Миколайович,

(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 під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Роботи в замкнутому просторі (ємностях, боксах);
Зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Випрямляч дуговий інверторний ВДИ-250 «Супер», №25000110, 2009р., Україна

устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються



Кількість робочих місць - 5, на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою вул. Женевська, 17/1 м. Кривий Ріг, 
Складські приміщення розташовані за адресою вул. Женевська,1 м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
Виробничі об'єкти: об'єкти замовника, згідно з укладеними договорами підряду

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Виконавчий директор Гончаренко Г.М. пройшов навчання:

із Законодавчих актів з питань охорони праці «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
Знань в комісії з перевірки знань З питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.09.2015р. № 944-к;
- з «Пожежної безпеки (забезпечення виконання заходів пожежної безпеки)» в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії 3 перевірки знань 3 питань охорони праці від 30.09.2015р. № 70;

з Закону України «Про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні», в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 30.09.2015 № 941-к, група з
електробезпеки IV, допущений в якості адміністративно - технічного персоналу до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В);

Наказом по підприємству від 18.11.2016 р. № 43-П створена і діє служба охорони 
праці, функції якої виконує інженер з охорони праці (За цивільно-правовим договором) 
Селезньова Л.О., яка пройшла навчання:

із Закону України «Про охорону праці», «Правил пожежної безпеки в Україні»,
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії З перевірки знань з питань охорони праці Криворізького 
гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду (протокол засідання 
комісії 3 перевірки знань з питань охорони праці від 04.02.2015 № 49-к);

З «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії З 
перевірки знань З питань охорони праці від 11.05.2016 № 5/31);

з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної 
безпеки в Україні» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії З перевірки 
Знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового територіального 
управління Держгірпромнагляду (протокол Засідання комісії з перевірки знань від 
14.09.2016 № 440-к. група 3 електробезпеки IV, допущена в якості інспектуючого 
персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В);

На підприємстві створено комісію з перевірки знань працівників підприємства з питань 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, члени якої пройшли навчання та 
перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Комісія діє 
в складі: голова комісії - виконавчий директор Гончаренко Г.Н., члени комісії 
інженер 3 охорони праці Селезньова Л.О., майстер Пругло С.М.(також він є уповноваженим 
від трудового колективу).
Майстер Пругло С.М. пройшов навчання:
-із «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
Знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького 
гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду (протокол засідання 
комісії 3 перевірки знань з питань охорони праці від 15.02.2017 № 2/53) група З
електробезпеки IV;

- 3 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 3 перевірки Знань 3 питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії 3 перевірки Знань 3 питань охорони праці від 27.09.2017 № 9/123);

-З законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 15.02.2017 № 2/61) ;

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



- Пожежної безпеки (виконання Заходів пожежної безпеки) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку Знань в комісії 3 перевірки знань з питань пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (протокол Засідання комісії 3 перевірки Знань 3 питань охорони праці від 
09.02.2017 № 13);

- Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.76-15) та пройшов
перевірку знань в комісії з перевірки Знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки Знань 3 питань охорони праці від 27.09.2017 № 9/104);

- Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та пройшов
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки Знань 3 питань охорони праці від 27.09.2017 № 9/68);

- Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії (НПАОП 
27.1-1.09-09);

- Типової інструкції 3 організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 
0.00-5.11-85) .

Відповідальним За безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки призначено майстра 
дільниці Пругло С.М. (наказ від 30.06.2016 № 25-П).
На підприємстві діє нарядна система і наказом від 01.08.2016 №40-П визначено осіб, що 
мають право видавати наряди-допуски на роботи підвищеної небезпеки (майстер Пругло 
С.М. )_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблені та
введені в дію наступні положення:

Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «НВП «СИСТЕМАВТОМАТИКА», 
переглянуте та затверджене наказом від 16.12.2016 № 39-ОТ.

Положення про службу 3 охорони праці, переглянуте та затверджене наказом від 
01.08.2016 № 39-П.

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань З питань охорони праці, 
переглянуте та затверджене наказом від 08.11.2016 № 37-П.

Положення про порядок виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки, переглянуте та 
затверджене наказом від 03.11.2016 № 19-ОТ.

Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб З питань 
охорони праці, затверджене протоколом від 04.03.2008 загальних зборів трудового 
колективу TOB «НВР «СИСТЕМАВТОМАТИКА».

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями 
З охорони праці по професіях та видам робіт (№ 14/16 «Під час експлуатації ручного 
електрофікованого інструменту»; № 09/16 «При роботі на риштуванні і помостах»; № 9/16 
«При роботі із застосуванням переносних драбин і драбинок»; № 10/16 «Під час виконання 
робіт 3 використанням запобіжних поясів»; № 07/16 «Під час виконання робіт на висоті»; 
№ 04/16 «Заходи пожежної безпеки» та інші), які розроблені Згідно З вимогами НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого 
наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (які переглянуті, затверджені та
введені в дію наказами по підприємству від 15.12.2016 № 62-П.
Ведуться журнали реєстрації; - проведення вступного інструктажу; проведення
інструктажів з охорони праці на робочому місці; - видачі інструкцій з охорони праці; - 
нещасних випадків на виробництві; - видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки; - обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників 
підприємства.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 
№ 246, та проходять психофізіологічну експертизу в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ».

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних Захворювань і аварій на 2018 рік».

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, 
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства З питань охорони праці 
та промислової безпеки:

Саморятівникі ізольовані малогабаритні Сі-ЗОкБ, 2014р., Україна;
Сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД-1-57 (газоаналізатор), №12, 2016р., Україна; 
Зварювальник Забезпечений костюмом Зварювальника брезентовим, крагами, щитком 

зварювальника;
Працівники ТОВ «НВП «Системавтоматика» забезпечені спецодягом та засобами



індивідуального захисту в повному обсязі.(Спецодяг З логотипом підприємства, 
спецвЗуття з жорстким підноском, каски захисні, окуляри захисні, рукавички, 
страхувальний канат, Пояси запобіжні лямкові типу ПЛ З стропами, які проходять 
відповідні іспити і мають необхідні бирки (Акти випробовування запобіжних поясів і 
стропів від 21.07.2017 № 03/17, від 18.07.2017 № 02/17).

В наявності: помости, драбини і драбинки, вишка-тура, ліси будівельні, які
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проходять 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробовування відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників (Акти випробовування 
драбин від 12.07.2017 № 02/17, від 05.07.2017 № 01/17).

На підприємстві створена постійно діюча комісія З огляду і перевірки стану 
драбин, запобіжних поясів, помостів, лісів (Наказ від 04.01.2016 р № 02/16).

Підприємство має доступ до бази Інформаційно довідкової системи «Будстандарт». 
Також в наявності нормативно-правова документація: (Закон України «Про охорону праці»;
Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011р «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(Застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)»; НПАОП 0.00-8-24- 
05 «Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок 
Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального Захисту»; ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання З питань 
охорони праці», НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями», ДАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», та інші) ,_____________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічної бази,

Підприємство має обладнаний куточок з Охорони праці, має обладнане робоче місце З 
комп'ютерним програмним комплексом 3 навчання і перевірки Знань робітників, 
розроблений спеціалізованою фірмою З охорони праці ЧПФ «Злагода». В наявності наглядна

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
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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, устаткування підвищеної небезпеки.
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.

2.


