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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЮ «НВП-РУДГІРОМАВ ІОМАТИКА», Україна. 50106. Дніпропетровська

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

обл„ м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська. буд. 37/3. код ЄДРПОУ -  33355209,__
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор -  Целобанов В.М., тел. +38 (097) 677-73-72, e-mail: td-rpa@,i.ua________
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;

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська. буд. 37/3 та
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

за адресами замовників згідно укладених договорів__________________________
машин, механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
вказаний вид страхування підприємство не проводило________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровіль
ний аудит з охорони праці на підприємс тві не проводився_____________________

(дата проведення аудиту)

Я, Целобанов Василь 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 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 (п. 6 Додатку 6 до Порядку);

(найменування виду робіт

- роботи в діючих електроустановках понад 1000 В та в зонах дії струму високої__
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

частоти (п, 16 Додатку 6 до Порядку);_____________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 до Порядку):__________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

викопуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



відповідного дозволу, 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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» створене на підставі рішення Власника 
ПП «КамЕЛіт», зареєстроване 12,01.2005 р. Виконавчим комітетом Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області та діє відповідно до Господарського кодек
су України. Цивільного кодексу України. Закону України «Про господарські това
риства». інших законодавчих актів України._________________________________

ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» вважається створеним та набуло ста
тусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації за номером запису в 
Сдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру 
12.01.2005 р. № 12271020000001462 згідно з випискою з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
виданої 03.02.2016 р.____________________________________________________

ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» виробничу діяльність здійснює у 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, при цьому власних приміщень не має, 
але орендує:_____________________________________________________________
- нежиле приміщення (комплекс для використання в виробничих цілях) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська. буд. 37/3, згідно з до
говором оренди нежилого приміщення від 01.12.2012 р. № 011212 укладеного з 
ФОП Король Ю.Б._______________________________________________________

Згідно штатного розкладу на підприємстві працює 74 особи, в тому числі
6 працівників, які приймають участь у роботах підвищеної небезпеки.___________

Наказом № 42 від 19.07.2017 р. начальника монтажної дільниці Пустовойто- 
ва О.С. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію елек
трогосподарства та начальника дільниці електронної апаратури Фунтікова І.М.,
який буде заміщати відповідального у разі його відсутності.___________________

Наказом № 3 від 09.01.2018 р. на підприємстві створено комісію по перевірці
знань з питань електробезпеки.____________________________________________

Документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівни
ків з питань охорони праці, а також по професіям, які пов'язані з підвищеною небе
зпекою:________________________________________________________________
- протокол №31 від 19.02.2016 р. засідання комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці ТОВ «ЦТОР». що директор Целобанов В.М.. технічний директор 
Король Ю.Б., інженер з охорони праці Клімов Д.В. пройшли навчання та перевірку



знань законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки 
і санітарно-епідеміологічного забезпечення;_________________________________
- витяг з протоколу №418/1 від 19.10,2016 р. засідання комісії по перевірці знань
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів Дочірнього підприєм- 
ства «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» державного публічного акціо
нерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», що начальник дільниці 
Пустовойтов О.С. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охо
рони праці, гігієни праці, надання першої (домеднчної) допомоги потерпілим, елек
тробезпеки. пожежної безпеки;____________________________________________
- витяг з протоколу №126 від 19.04.2017 р. засідання комісії по перевірці знань з
питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», що дирек
тор Целобанов В.М., технічний директор Король Ю.Б. (V гр, з електробезпеки до і 
вище 1000В у кожного) пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, по
жежної безпеки;_________________________________________________________
- витяг з протоколу №175 від 24.05.2017 р. засідання комісії по перевірці знань з
питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», що нача
льник дільниці Пустовойтов О.С. (V гр. з електробезпеки до і вище 1000 В) прой
шов навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки;___________
- витяг з протоколу №468 від 30.11.2016 р. засідання комісії по перевірні знань з
питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», що інже
нер з охорони праці Клімов Д.В. (IV гр. з електробезпеки до і вище 1000В) прой
шов навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки, наступна пе- 
ревірка знань 30.11.2019 р.;________________________________________________
- протокол №1 від 16.01.2018р. засідання комісії по перевірні знань з питань охоро
ни праці ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА», що електромонтери Богач Р.І.. 
Федоренко П.О. (IV гр. з електробезпеки до і вище 1000 В у кожного) пройшли 
навчання та перевірку знань з охорони праці, технології робіт та пожежної безпеки 
інструкцій заводів-виробників. наступна перевірка знань 16.01.2019 р,;_________
- диплом серія Г-І №140960 Целобанова В.М.. виданий Мінським радіотехнічним
інститутом, що він 28.06.1979 р. закінчив навчання за спеціальністю «Конструю
вання і виробництво радіоапаратури» і здобув кваліфікацію інженер-конструктор- 
технолог радіоапаратури;________________________________________________
- диплом ЖВ №917964 Короля Ю.Б.. виданий Криворізьким гірничорудним інсти
тутом, що він 28.06.1986 р. закінчив навчання за спеціальністю «Електричний при- 
вод і автоматизація промислових установок» та здобув кваліфікацію інженер- 
електрик;______________________________________________________________
- диплом молодшого спеціаліста серія HP №303377787 Пустовойтова О.С., виданий
Криворізьким технікумом Національної металургійної академії України, що він 
30.06.2006 р. закінчив навчання за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електро
устаткування підприємств і цивільних споруд» та здобув кваліфікацію технік- 
електрик;______________________________________________________________
- диплом молодшого спеціаліста серія HP №42619395 Богача Р.І., виданий Україн
ським політехнічним технікумом, що він 03.06.2012 р. закінчив навчання за спеціа-



льністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 
споруд» та здобув кваліфікацію технік-електрик;_____________________________
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації №00000056
Федоренка П.О., видане Політехнічним технікумом Криворізького технічного 
університету, що він 09.03.2006р. закінчив курси та здобув професію «Електромон
тер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;_______________________
- диплом молодшого спеціаліста серія НР №32554228 Федоренка ПО,, виданий
Політехнічним технікумом Криворізького технічного університету, що він 
30.06.2007 р. закінчив навчання за спеціальністю «Електропостачання» та здобув 
кваліфікацію технік-електрик.____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці», для виконання заявле
них видів робіт на підприємстві створені відповідні служби, в тому числі з охоро
ни праці, яку очолює інженер з охорони праці Клімов Д.В. -  наказ № 265/п
від 04.11.2014 р.________________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:____________________________
- «Положення про систему управління охороною праці на ТОВ «НВП-РУДПРОМ-
АВТОМАТИКА», затверджене наказом № 47 від 17.02.2015 р.;________________
- Положення про службу охорони праці - наказ № 45 від 24,07.2017 р.;_________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охо
рони праці -  наказ № 40 від 13.07.2017 р.;___________________________________
- Перелік інструкції з охорони праці - наказ № 6 від 11.01.2018 р.______________

На підприємстві ведуться наступні журнали реєстрації:_________________
- проведення вступного інструктажу з охорони праці;_________________________
- проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці;________________
- видачі інструкцій з охорони праці;_______________________________________
- нещасних випадків на виробництві;_______________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;________________________________
- обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_______________________________
- обліку та зберігання засобів захисту;______________________________________
- оперативний журнал;_________________________________________________
- обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.___________________

Електрообладнанню підприємства виконуються випробування згідно 
договору № 1/05 від 03.05.2017 р,, укладеним між ТОВ «НВП-РУДПРОМ- 
АВТОМАТИКА» і ТОВ «НТЦ ТЕСТРОН» (свідоцтво про атестацію № 08- 
0018/2017 від 26.04,2017 р. ЕТЛ ТОВ «НТП ТЕСТРОН», видане ДП «Кривбас- 
стандартметрологія», дійсне до 26.04,2020 р„ Дозвіл Держпраці №127.17.30, вида
ний 06.10.2017 р., дійсний до 06.10.2022 р.Е______

На підприємстві ведеться документація, що підтверджує організацію нагляду 
за утриманням та безпечною експлуатацією електроустановок та електрообладнан- 
ня:



- акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційна
відповідальність сторін;______________________________________________

- перелік осіб, які мають право вести оперативні переговори;________________
- однолінійна схема електропостачання;__________________________________
- списки працівників електротехнічного персоналу;_________________________
- перелік осіб, які мають право видавати наряди та розпорядження, бути керів

ником робіт., допускачем;____________________________________________
- перелік робіт, які виконуються за нарядом, розпорядженням та в порядку

поточної експлуатації._______________________________________________
Роботи на висоті персонал підприємства виконує при проведенні електро

монтажних робіт на території замовника. Проведення робіт оформлюється нарядом
допуском. При виконанні робіт виконуються вимоги вказані в наряді-допуску.___

Допущені до виконання робіт на висоті пройшли медичний огляд та 
психофізіологічну експертизу в ДІЇ «Криворізький експертно-технічний центр 
Держпраці»:___________________________________________________________

- Павлов С.В,- слюсар з механоскладальних робіт -  протокол № 11 -
7307/85168:_________________________________________________________

- Лебедев Д.А. -  електрозварник - протокол № 65 -  202296/12063;____________
- Федоренко П.О. -  електромонтер - протокол № 11-7381/85535;____________
- Заболотний О.С. - електрозварник - протокол № 11- 7582/86732;___________
- Левенець К.А. - електрозварник - протокол № 11 -  7308/85172;_____________
- Богач Р.І. -  електромонтер - протокол № 11 -  7380/85172._________________

В якості електрозварювального устаткування використовуються напівавто
мати ПАС - 01В. ПАС - 01 У, ПАС - 01 ПК з автоматичною подачею зварювального 
дроту. Як захисне середовище в місці зварювання використовують вуглекислий
газ.____________________________________________________________________

На підприємстві організовано проведення первинного, повторного, позапла
нового та цільового інструктажів з охорони праці.___________________________

Працівники підприємства під час виконання заявлених робіт перебувають 
під дією таких небезпечних факторів: ураження електричним струмом, вибухопо- 
жежонебезпечних ситуацій, механічних ушкоджень, падіння з висоти, фізичного та
психологічного перевантаження.__________________________________________

Працівники підприємства за встановленими нормами забезпечені спеціаль
ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

При прийомі на роботу роботодавець під розписку інформує працівників про 
умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах._______________________________

Працівники підприємства пройшли медичний огляд у Криворізькій ЦРЛ -  
заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 
06.06.2017 р.____________________________________________________________



Матеріально-технічна і нормативна база відповідають вимогам чинних нор
мативно-правових актів з охорони праці і достатні для виконання заявлених робіт.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у

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 (засто
сування) 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 відповідному органу державної податкової служби і мають відмі
тку в паспорті.”.

В.М. Целобанов
(підпис) ініціали та прізвище)

X Ч ісАп н<Л^ 2018 р.


