
ДЕКЛАРАЦІЯ

Центр надання адміністраятгани* послуг 
\ м. Дніпра /

J f y D J ’& - C v g y j y  -/*£3 ~ С б  - и  Э г о
ВХ. >fe _______________________________________

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

20__р.

Відомості про роботодавця: ТО ВА РИ СТВО  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ 
«Н А У К О В О -В И РО БН И ЧЕ П ІДП РИ ЄМ С ТВО  «ГОРМ АШ »____________ ___________________________

для ю ридичної особи: найменування ю ри дичної особи

____________50053, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 23___________________
місцезнаходж ення

код згідно з ЄДРПО У  32433584
код Є Д Р П О У

_____________________________ директор Ушаков Володимир Миколайович__________________________
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника

тел./факс (056) 4620197. e-mail: nppgormash@,ukr.net
номер телеф он у, телеф акс, адрес електрон ної пош ти

дня ф ізич но ї особи -  п ідприєм ця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта 

ким і коли віш аний, місце прож ивання, реєстраційний номер облікової карги  платника

податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти

__________ Роботи виконуються на території України __________
м ісце виконання роб іт  п ідвищ еної небезпеки та /або  експ луатац ії (застосування) 

маш ин, м еханізм ів, устаткування п ідвищ еної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої ш к о д и :____ договір не укладався ________________

(н айм ен уванн я страхової компанії, 

строк д ії страхового полісу, номер і д ата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Ушаков Володимир М иколайович
(п р ізвищ е, ім ’я та по-батькові керівника ю ри дичної особи або ф ізичної особ и -п ід п р и ем ц я)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної оази 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:______роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра____________________

(найм енування виду робіт

п ідвищ еної небезпеки та/або  маш ин, м еханізм ів,

устаткуван ня п ідвищ еної небезпеки" тип або м арка(за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться та /або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

Кількість робочих місць 3. у тому числі тих, на яких існує підвищ ений р изик виникнення травм 
■*>
J ________________________________________________________________

к і л ь к і с т ь  робочих місць, у  т ом у  чи сл і тих, на існує п ідвищ ений  ризик виникнення травм .

Офісне та виробииче приміщення орендовані (договір оренди №5 від 30 .12.2014 року з Т О Ї\____
будівель і споруд  (п рим іщ ень) виробничих о б 'єк т ів  (цехів, д ільн и ць, структурн и х п ідрозділ ів)



«ТЕХ М А Ш ГРУП ») за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бучми. 8а.
Інші відомості: пройш ли навчання та перевірку знань:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки: директор (витяг з протоколу № 98 від 
27.02.2019р.), директор виконавчий (витяг з протоколу № 98 від 27.02.2019р.), директор 
комерційний (витяг з протоколу № 560 від 28.08.2019р.). головний інженер (витяг з протоколу № 98 
від 27.02.2019р.), інженер 1 категорії (витяг з протоколу № 64 від 13.02.2019 р.). інженер- 
конструктор (витяг з протоколу № 64 від 13.02.2019 р.) в ДГІ «НКК «ДП А Т «Будівельна компанія 
«УКРБУД». начальник відділу з ОП (витяг з протоколу № 043 від 30.01.2020 р.) в 113 ЦГІОН.

НГІАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
пройшли навчання: головний інженер (витяг з протоколу № 147 від 20.03.2019р.). інженер 1 
категорії (витяг з протоколу № 147 від 20.03.2019р.), інженер-конструктор (витяг з протоколу 
№ 147 від 20.03.2019р.) в ДІЇ «НКК «ДП АТ «Будівельна компанія «УКРБУД». начальник в і д д і л у  з 
ОП (витяг з протоколу №041 від 30.01.2020 р.) в ПЗ ЦПОН.

«Правила з безпечної експлуатації електроустановок споживачів» пройшли навчання: 
головний інженер, інженер 1 категорії, інженер-конструктор (витяг з протоколу № 158 від 
20.03.2019р.) в ДІЇ «Н К К «ДП А Т «Будівельна компанія «УКРБУД»;

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» пройшли навчання : 
головний інженер, інженер 1 категорії, інженер-конструктор (III група електробезпеки до 1000 В 
витяг з протоколу № 204 від 05.04.2019р.) в ДП «НКК «ДП АТ «Будівельна компанія «УКРБУД»;

Головний інженер Полішко С.М. наказом № 1/2Р-ОП від 02.01.2020 року призначено
(прізвищ е, ім ’я та по-батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

Наказом № 42 від 07.1 1.2019 року по підприємству, головного інженера ПолішкоС'.М . 
призначено особою, яка видає та затверджує наряд-допуски.

Наказом № 1-011 від 01.08.2019 року створено службу з охорони праці. Функції служби 
з охорони праці покладені на начальника відділу з охорони праці Сиволапа В.Г.(наказ № 01-011 від
01.08.2019 року).__________________________________________________________________________ ________

На підприємстві наказом № 3/2Р-ОП від 02.01.2020 року створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці: голова комісії -  директор Ушаков В.М.. члени комісії: голові і і і й 
інженер Полішко С.М.. начальник відділу з ОП Сиволап В.Г.

Також на підприємстві розроблені:
- «Система управління охороною здоров’я і безпекою праці підприємства» (наказ про 

перегляд та затвердження № 48-011 від 27.12.2019 року);
- положення «Про службу охорони праці підприємства» (наказ про перегляд та 

затвердження №  21-ОП від 18.10.2019 року);
- положення «Про порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці та пожежної безпеки» (наказ про перегляд та затвердження №43-011 від
07.11.2019 року );

- положення «Про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці» (затверджено протоколом загальних зборів трудового колективу__№1 від
03.10.2019року);

- положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затверджеішя 
№ 46-ОП від 11.11.2019 року);

- програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 
затвердження № 44-О П  від 07.11.2019 року);

- програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 
затвердження № 45-011 від 07.11.2019 року);

- наказом № 47-О П  від 14.11.2019 року переглянутий та затверджений перелік.робіт
підвищеної небезпеки;

- введені в д ію  (по мірі розробки чи перегляду) інструкції з охорони праці, у тому числі: 
ОП. 1-01.2019 «Загальні вимоги охорони праці, промислової та пожежної безпеки для працівншов 
підприємства». ОП. 1-02.2019 «Інструкція з охорони праці по поданню першої домедичної 
допомоги». ОП. 1-03.2019 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з підвісної колиски. 
колиски підйомника або автомобільного підйомника», ОІ1.1-04.2019 «Інструкція з охороїш гіраці
під час виконання робіт на висоті», ОП. 1-07.2019 «Інструкція з охорони праці під час виконання



робіт з риштувань», ОП. 1-10.2019 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт із 
застосуванням драбин» (перелік інструкцій діючих на підприємстві затверджений наказом №49- 
ОП від 27.12.2019 року)

- перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці:

Працівники ТОВ «НВП «ГОРМ АШ », проходять медичний огляд при прийомі на
роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затверджений наказом М ОЗ України від 21.05.2007 року №  246 у 
Державному підприємстві "Український науково-дослідний інститут промислової медицини", м . 
Кривий Ріг.

На п ідприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнсння 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

наявністю  служби з охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

на 2020 рік».
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
- Полішко С.М.. головний інженер, освіта вища. Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури. "Промислове та цивільне будівництво", інженер-будівельник. 
ЛРВЕ№ 006275. 18.07.1996 року, експерт з технічного обстеження будівель та споруд, інженер- 
проектувальник.

- Крамаренко A.A., інженер 1 категорії, освіта вища. Криворізький технічний 
університет. "Технологія машинобудування", інженер-механік. К3№ 009618. 27.06.1995 року. 
освіта вища. Л уганський національний аграрний університет. "Промислове та цивільне 
будівництво", інженер-будівельник, 12ДСК№253036. 17.06.2013 року

- Глухашок Ю.В.. інженер-конструктор. освіта вища. Криворізький технічний 
університет. "Промислове та цивільне будівництво", магістр будівництва. І ІР№ 35031486. 
30.06.2008 року.

Працівники підприємства пройшли:
- навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієні і п раці, 

надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в головний 
інженер (витяг з протоколу № 98 від 27.02.2019р.). інженер 1 категорії (протокол № 64 від
13.02.2019 р.). інженер-конструктор (витяг з протоколу № 64 від 13.02.2019 р.) в ДП «НКК «Д Н А 'Г 
«Будівельна компанія «УКРБУД»;

- навчання та перевірку знань з НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці п і,і час 
виконання робіт на висоті» головний інженер (витяг з протоколу № 147 від 20.03.2019р.). інженер 1 
категорії (витяг з протоколу № 147 від 20.03.2019р.). інженер-конструктор (витяг з протоколу 
№ 147 від 20.03.2019р.) в ДП  «НКК «ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»:

- навчання та перевірку знань з «Правила з безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» головний інженер, інженер 1 категорії, інженер-конструктор (витяг з протоколу 
№158 від 20.03.2019р.) в ДП «НКК «ДП АТ «Будівельна компанія «УКРБУД»:

- навчання та перевірку знань з «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» головний інженер, інженер 1 категорії, інженер-конструктор (III груп а 
електробезпеки до 1000 В витяг з протоколу № 204 від 05.04.2019р.) в ДП « І ІКК «ДІ1АГІ 
«Будівельна компанія «УКРБУД»;

Працівники ТОВ «НВП «ГОРМ АШ ». що задіяні па роботах підвищеної небезпеки раз 
на рік проходять періодичний медичний огляд у Державному підприємстві "Український науково- 
дослідний інститут промислової медицини", м. Кривий Ріг.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання, інструменти, засоби індивідуального захисту: драбина 3-хсекційна розкладна (акт 
нийробування від 22.04.2019 року), пояси запобіжні лямкові ЗПЛ-К2 зі стропами з амортизаторами 
1МСІІІР22. фали запобіжні 1ФК, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, окуляри, спецодяг, 
взуття. Усе обладнання та 313 використовується за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Випробування 
обладнання та 313 проводиться на базі ДП  «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг.__________



експлуатаційної документації,

У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я__при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00- 
7.17-18 затверджено перелік спеціального одягу, 'взуття та інших засобів індивідуального захисту 
(наказ № 2/2Р-ОП від 02.01.2020 року), створено комісію з приймання і перевірки 3 13 ( пак аз 
№ 0 7 /2 0 -0 п  від 02.01.2020 року), працівники в повному обсязі забезпечені засобами захисту зі і; ую 
з нормами видачі: костюм (на 12 місяців), черевики (на 12 місяців), рукавиці (1 місяць), каска 
захисна (до з н о с у ) ,  підшоломник (па 12 місяців), окуляри захисні (до зносу), взимку додатково: 
куртка утеплена (на 36 місяців), чоботи (на 36 місяців), підшоломник утеплений (на 24 місяці), як і 
були придбані впродовж 2019 року. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту._________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з пита н ь 
охорони праці. На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НП А О П  0.00-4.12-05 «Типове положен 11 я 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування), машин. 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМ У від 26.10.2011 року № 1 1 0 7 ). 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАО П 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцями нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві», НП А О П  0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». Н П А О П 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час роботи на висоті». НПАО П 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» та інші. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті з охорони праці.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, в наявності: комплскі 
вимірювальних інструментів, драбина 3-хсекційна та інше.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, крім того працівники проходять навчання та перевірку зна їіь, у 
необхідні терміни, в ДП  «НКК «ДП АТ «Будівельна компанія «УКРБУД» та ПЗ «Центр 
професійної освіти та навчання», м. Кривий Ріг. 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.

н орм ати вн о-п равової та  м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного  забезп еченн я)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб ’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці « » ^ ^ > ^ а ^ ^ 2020 року 

№  _________

1 Іримітки: 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.
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.


