
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавцяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІН АП КОНСАЛТ»______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, буд. 4; код згідно ЄДРПОУ-
40818620___________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ,

___________________ Полховська Аліна Вікторівна (097) 901-00-87______________________
прізвище, ім’я по батьковікерівника, номер телефону

_________________________ e-mail :tovfmap@,gmailcom________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, им’я по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________ Роботи виконуються на території України_________________________
місце 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 щкоди
договір не укладався________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.08.2019 
(дата проведення аудиту)

_________________________ Я, Полховська Аліна Вікторівна___________________________
(прізвище, ім’я 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 :технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
саме:_______________________________________________________________________________
технологічне устатковання металургійного, коксохімічного та ливарного виробництв
технологічні транспортні засоби_____________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної 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-4; в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 2;__________________________________________________________________________

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

Офісне та виробниче приміщення, а саме: Приміщення для роботи з замовниками № 1, 
S=6,8 м2; Приміщення вбиральні № 2 S= 3,2 м2; Приміщення для зберігання ЗВТ, архів № 
3 S= 6 м2; Приміщення для обробки та оформлення результатів обстеження № 4 S= 18 м2;
Приміщення для керівництва № 5 S= 14 м2___________________________________________

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

Інші відомості:_____________________________________________________________________
Директор -  Полховська Аліна Вікторівна, технічний керівник -  Горбенко Єгор Ігорович, 
інженер з охорони праціі промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна, 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 6/15 від 17.06.2020 р.)

Директор -  Полховська Аліна Вікторівна пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ІІІ група з електробезпеки до 1000 В,витяг з протоколу № 2/14-1 від
21.06.2020 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» (витяг з протоколу № 6/17 від 17.06.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу 
№ 6/31 від 26.06.2020 р.); «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 
105/1від 30.06.2020 р.)______________________________________________________________

Технічний керівник -  Горбенко Єгор Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно вимог: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 6/25від 26.06.2020 р.); НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ІІІ група з 
електробезпеки до 1000 В,витяг з протоколу № 2/14-1 від 21.06.2020 р.); НПАОП 27.0
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з протоколу № 
6/17 від 17.06.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 6/31 від 26.06.2020 р.); «Правила
пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 103/1 від 30.06.2020 р.)______________
Інженера з охорони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно вимог: НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 6/25від
26.06.2020 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ІУ група з електробезпеки до 1000 В, витяг з протоколу № 2/14-1 від
21.06.2020 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» (витяг з протоколу № 6/17від 17.06.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу 
№ 6/31 від 26.06.2020 р.); «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 
101/1 від 30.06.2020 р.)______________________________________________________________

Наказом від 20.05.2020р. № 21-ОП технічного керівника Горбенко Єгора Ігоровича 
призначено відповідальним за безпечне виконання технічного огляду, випробування, 
експертного обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки_______________________________________________________________



Особою, яка відповідає за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на підприємстві згідно діючого законодавства є директор -
Полховська Аліна Вікторівна________________________________________________________

Наказом по підприємству від 04.06.2020 р. № 1-ОП відповідальним за охорону праці та 
функціонування системи управління охороною праці на підприємствіінженера з охорони
праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна________________________
Наказом від 04.06.2020 р. № 2-ОП відповідальною особою, яка видає наряди-допуски на 
виконання робіт підвищеної небезпеки призначено технічного керівника -  Горбенко Єгора
Ігоровича__________________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 04.06.2020 р. № 3-ОП відповідальним за облік, зберігання 
заявок та результатів проведених експертиз призначено технічного керівника -  Горбенко
Єгора Ігоровича____________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 04.06.2020 р. № 4-ОП відповідальним за функціонування 
системи управління якістю робіт з проведення експертизи призначено експерта технічного
Бондара Анатолія Володимировича__________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батьковіосіб, яківідповідають за дотриманнямвимогзаконодавства з питаньохорони
праці та промислової безпеки

Наказом по підприємству від 01.06.2020 р. № 20-0П  створено службу охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці і промислової 
безпеки Чубенко Марину Володимирівну, яка пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу
12/46 від 12.04.2020 р.);_____________________________________________________________
На підприємстві наказом від 01.06.2020 р. № 21-ОП створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, правил улаштування та безпечної експлуатації об'єктів, що
підконтрольні Держгірпромнагляду у такому складі:__________________________________

Голова комісії (директор) -  Полховська Аліна Вікторівна, заступник голови комісії 
(технічний керівник) -  Горбенко Єгор Ігорович, член комісії (інженер з охорони праці і
промислової безпеки) -  Чубенко Марина Володимирівна______________________________
На ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ» розроблено та затверджено наступні нормативні акти з
охорони праці:______________________________________________________________________
Положення про підрозділ діагностики (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 5-ОП) 
Положення про службу охорони праці ( наказ про затвердження від 01.06.2020р. № 6-ОП); 
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р.
№ 7-ОП):__________________________________________________________________________
Положення про проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 8-ОП);_____________________________
Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві (наказ про
затвердження від 01.06.2020 р. № 9-ОП);_____________________________________________
Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 10-ОП):_____________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 11-ОП):_____________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 12-ОП):_____________________________________________________________
Положення про забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального
захисту (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 13-ОП);__________________________
Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 14-ОП);_____________
Положення про медичний огляд працівників підприємства (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 15-ОП):_____________________________________________________________



Положення про метрологічну службу (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 16-ОП); 
Положення про лабораторію неруйнівного контролю (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 17-ОП);_____________________________________________________________
Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві (наказпро
затвердження від 01.06.2020 р. № 18-ОП);____________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження від 04.06.2020р. № 19-ОП). В 
тому числі № 8 «Інструкція з охорони праці для експерта технічного з промислової 
безпеки»; № 15 «Інструкція з охорони праці при роботі з ручними інструментами та 
приладдям; № 17 «Інструкція для працівників підприємства про надання першої медичної 
допомоги постраждалим при нещасних випадках».____________________________________

Перелік журналів , 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»; «Журнал реєстрації інструкцій з питань 
охорони праці на підприємстві»; «Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки»;«Журнал перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПБ».
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 2020р.»_________________________________________

Працівник підприємства , який виконує заявлені роботи підвищеної небезпеки:_________
Горбенко Єгор Ігорович: пройшов навчання за професією експерт технічний з 
промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження устаткування в металургії та коксохіміївДІ І «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці», (посвідчення ГНМЦ № 175-16-2, дійсне до 24.04.2022 р.);

пройшов навчання на знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в Дії «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці»(посвідчення ГНМЦ № ОП148-19-3, дійсне до
19.04.2022 р.);______________________________________________________________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 6/25від 26.06.2020 р.);________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ІІІ група з електробезпеки до 1000 В, витяг з протоколу №
2/314-1 він 21.06.2020 р.);___________________________________________________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в
металургійній промисловості» (витяг з протоколу № 6/17 від 17.06.2020 р.);_____________

пройшов навчання згідно вимог «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями (витяг з протоколу № 6/31 від 26.06.2020 р.);____________________________

пройшов навчання згідно вимог «Правила пожежної безпеки України» (витяг з
протоколу № 103/1 від 30.06.2020 р.);________________________________________________

пройшов навчання на знання нормативно- правових актів в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці», а саме: (НПАОП 0.00-1.82-18) «Правила охорони праці під 
час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів» (посвідчення ГНМЦ № 95-19-4, дійсне до 29.03.2022 р.);_________________
пройшов спеціальну підготовку для подальшої сертифікації згідно вимог «Правил 
сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» (НПАОП 0.00-1.63-13) на ІІ (другий) 
кваліфікаційний рівень в обсязі 20 годин з УТ «Візуально-оптичного методу контролю» в 
навчальному відділу ТОВ «Придніпровький АТТНК ТД» (посвідчення № 34803-УТ-Д, 
виробничі сектори 1-5,6,14,15 дійсне до 09.09.2020 р.)_________________________________



пройшов спеціальну підготовку для подальшої сертифікації згідно вимог «Правил
сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» (НПАОП 0.00-1.63-13) на ІІ (другий) 
кваліфікаційний рівень в обсязі 40 годин з UT «Ультразвукового методу контролю» в 
навчальному відділу ТОВ «Придніпровький АЦНК ТД» (посвідчення № 34953-ЦГ-П,
виробничі сектори 1-5,6,14,15 дійсне до 24.09.2020 р.)_________________________________
Бондар Анатолій Володимирович: пройшов навчання за професією експерт технічний з 
промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження устаткування в машинобудівний та металообробній промисловості в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці», (посвідчення ГНМЦ № 14-07-1,
дійсне до 12.06.2022р.);_____________________________________________________________

пройшов навчання на знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці»(посвідчення ГНМЦ № 0П08-19-1, дійсне до
18.01.2022 р.);______________________________________________________________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 6/25 від 26.06.2020 р.);________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ПІ група з електробезпеки до 1000 В, витяг з протоколу №
2/14-1 від 21.06.2020 р.);____________________________________________________________

пройшов навчання згідно вимог НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в
металургійній промисловості» (витяг з протоколу № 6/17 від 17.06.2020 р.);_____________

пройшов навчання згідно вимог «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями (витяг з протоколу № 6/31 від 26.06.2020 р.);____________________________

пройшов навчання згідно вимог «Правила пожежної безпеки України» (витяг з
протоколу № 103/1 від 30.06.2020 р.);________________________________________________
пройшов навчання за професією експерт технічний з промислової безпеки з правом на 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних 
транспортних засобів в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», 
(посвідчення ГНМЦ № 14-07-1, дійсне до 12.06.2022р.);_______________________________

Працівники підприємства пройшли щорічне навчання та перевірку знань постійнодіючою 
комісією підприємства на знання законодавчих актів з охорони праці, а саме:НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з 
протоколу № 1 від 30.06.2020 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (витяг з протоколу № 2 від 22.06.2020 р.); НПАОП 27.0
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з протоколу № 3 
від 21.06.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 4 від 27.06.2020 р.); «Правила
пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 5 від 30.06.2020 р.)__________________
Працівники підприємства ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ», в тому числі які виконують роботи 
підвищеної небезпеки проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних
категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246._______________
Працівники підприємства пройшли періодичний медогляд та психофізіологічну
експертизу в ТОВ «Сімейна клініка «ПМС» (заключний акт від 25.06.2019р.)___________

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має таке 
обладнання, інструменти , устаткування ,засоби індивідуального та колективного захисту: 
Лабораторія неруйнівного контролю, договір оренди № Д/0045/33(свідоцтво про 
атестацію № ПЄ 0258/2015 від 30.12.2015 р.), до якої входять вимірювальні інструменти, а 
саме: (штангенциркуль ТТТЦ-1-150-0,1, зав. № б/н (дата калібрування 23.03.2019 р.);_____



Універсальний шаблон зварювальника УШС-3, зав. № 0711(дата калібрування 29.07.2019
р.); лінійка вимірювальна металева Л-300, зав. № 14 (дата калібрування 02.03.2020 р.); 
рулетка вимірювальна металева Р10УЗК, зав. № 45(дата калібрування 23.07.2019 р.); 
рулетка вимірювальна металева Р2УЗК, зав. № 44(дата калібрування 23.07.2019 р.); набір 
щупів № 4 зав. № 4(дата калібрування 29.07.2019 р.); лупа вимірювальна ЛИ-3-10х, зав. № 
110713(дата калібрування 29.07.2019 р.); кутник повірочний УП-1-160, зав. № 110713(дата 
калібрування 29.07.2019 р.); світловіддалемір лазерний ручний РІБІ;о8910, зав. № 
5171820159 (дата калібрування 17.07.2019 р.); світловіддалемір лазерний ручний 
РІБІ;оР210, зав. № 39 (дата калібрування 31.07.2019 р.); світловіддалемір лазерний ручний 
Р ібію А6, зав. № 5073260583 (дата калібрування 17.07.2019 р.), товщиномір 
ультразвуковий ТУЗ-1, зав. № 1432 (дата калібрування 19.07.2019 р.); вимірювач міцності 
ударно-імпульсний ОНИКС-2,5, зав. № 342 (дата калібрування 19.07.2019 р.); 
дефектоскоп ультразвуковий УД2-12, зав. №5765 (дата калібрування 30.07.2019 р.); 
індикатор годинникового типу ИЧ 02 клас 1, зав. № І 215198 (дата калібрування 
29.07.2019 р.); набір шаблонів радіусних №1, зав. № 1 (дата калібрування 29.07.2019 р.);
набір шаблонів радіусних №3, зав. № 3 (дата калібрування 29.07.2019 р.);тощо;_________
електрозахисні засоби, електроізольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці, 
діелектричні боти та калоші, ізолювальна штанга ШО-10, трансформатор струму типу 
УТТ-5М (зав. № 467), вимірювач опору заземлення типу ИС-10 (зав. № 7223), пристрій 
електровимірювальний багатофункціональний (вольтамперфазометр) типу ВАФ4303 (зав. 
№ 0866/5), мегаомметр ЕСО21Р/2Г (зав. № 654/1), кліщі струмовимірювальні типу АРРА- 
А 18р!^ (зав. № 13064), ізолювальні інструменти тощо), які пройшли випробування в 
електротехнічній лабораторії ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про 
атестацію С 007-2019 від 07.10.2019), про що надано протоколи від жовтня-листопада 
місяців 2019 року; ручні слюсарні інструменти, вимірювальні інструменти (шаблони, 
мікрометри, штангенциркулі; ручні електроінструменти та інші пристосування; пояса 
запобіжні 2ПЛ-К, ІПЛ, ІПЛ -К2, дата випробування 22.09.2019р.;_дробина універсальна 
металева «Практика 3х12» 7,89 м., дата випробування 27.10.2019р.; ліси-підмостки 
будівельні ЛПСП, дата випробування 27.10.2019р.____________________________________

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігаються у технічно-справному 
стані, з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань. 
В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації) на всі пристрої та інструменти, які використовуються при виконанні робіт
підвищеної небезпеки.______________________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 
0.00-7-17-18», працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту: респіратори, каски захисні, окуляри захисні, щитки 
захисні, костюм х/б, костюм утеплений, взимку додатково куртка утеплена, боти шкіряні, 
рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, підшоломник., які були придбані на протязі 
2020 р. На підприємстві своєчасно ведуться картки та «Журнал видачі і повернення
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту»._____________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт:___________________________________________________________________

- Закон України « Про охорону праці»__________________________________________
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»________________
- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці»



- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»_______________________________________

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»_____
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»____________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожива

чів»_________________________________________________________________________
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»_________________
- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»__________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників»___________________________________________________
- НПАОП 0.00-7-17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107.___________________________

- Положення про «Порядок проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня 2004р. № 687;_________________________________________________________

- Положення з визначення граничного строку експлуатації (призначеного терміну 
служби), періодичності проведення експертних обстежень та технічних оглядів 
технологічного устаткування металургійної, коксохімічної та ливарної 
промисловості». Розроблено: ДУ «Національний науково -дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці» (Затверджено 18.03.2014);_______________

- Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження (технічного 
діагностування) ливарного обладнання. Розроблено: ДУ «Національний науково - 
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці». Погоджено 
Заступником Голови Держгірпромнагляду України 2012 р.;_____________________

- Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження механічного 
обладнання неперервних широкосмугових станів гарячої прокатки Розроблено: ДУ 
«Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони 
праці». Погоджено Заступником Голови Держгірпромнагляду України 2012 р.;

- Методичні рекомендації з проведення експертного обстеження газопроводів 
металургійного, коксохімічного та гірничорудного виробництв. Розроблено ДУ 
«Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
11.03.2011 р. Затверджено 22.04.2014 р.;_______________________________________

- Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження конвеєрного 
транспорту. Розроблено ДУ «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці» в 2011 року. Погоджено Заступником 
Голови Держгірпромнагляду України 2011 р.;__________________________________

- Методика проведення експертного обстеження металообробного та ковальско - 
пресового обладнання. Розроблено: ДУ «ННДТПБОП» 20.01.2014, Погоджено: 
«Інститут електрозварювання ім..Є.О Патона НАН «України».;__________________

- Положення з визначення граничного строку експлуатації (призначеного терміну 
служби), періодичності проведення експертних обстежень та технічних оглядів 
ковальсько-пресового та металообробного устаткування переробної промисловості. 
Розроблено ДУ «Національний науково -дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці» 20.01.2014 р. Затверджено 30.01.2014 р._________________________

- НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості_____
- НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві____________



- НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві
- НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві________________
- НПАОП 27.1-1.04-09 Правила охорони праці в прокатному виробництві підп

риємств металургійного комплексу____________________________________________
- НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві___________
- НПАОП 27.35-1.01-09 Правила охорони праці у феросплавному виробництві_____
- НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві__________
- НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств 

чорної металургії____________________________________________________________
- НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних 

підприємств і виробництв____________________________________________________
- НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної 

металургії. Основні положення________________________________________________
- НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію__________________
- НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку___________
- НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану______
- НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його 

сплавів______________________________________________________________________
- НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів 

на його основі_______________________________________________________________
- НПАОП 27.4-1.44-15 Правила охорони праці під час виробництва алюмінію______
- НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охорони праці під час одержання та переробки 

порошків магнію та його сплавів______________________________________________
- НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, 

збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів_______________
- НПАОП 27.4-7.15-86 ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. 

Загальні технічні вимоги_____________________________________________________
- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок_______________________________________________________
- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартовбезопасности труда (ССБТ). Оборудование 

производственное. Общиетребования__________________________________________
- ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартовбезопасности труда (ССБТ). Оборудование 

производственное. Ограждениязащитные______________________________________
- ДСТУ Б В.2.6-52:2008 - Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки 

та огородження сталеві. Технічні умови_______________________________________
- ДСТУ 2860-94 - Надійність техніки. Терміни та визначення_____________________
- ДСТУ 2389-94 - Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та 

визначення__________________________________________________________________
- ДСТУ EN 13018:2017 Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні 

принципи (EN 13018:2016, IDT)_______________________________________________
- ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. 

Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні_________________
- ДСТУ EN 10228-2-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. 

Капілярний контроль (EN 10228-2:1998, IDT)__________________________________
- СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль 

толщины металла. Основные положения_______________________________________
- ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Настанова з візуального і вимірювального контролю 

зварних з' єднань та наплавок металевих конструкцій___________________________
- ДСТУ EN ISO 16810:2016 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. 

Загальні в и м о г и ^  ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT)_________________



- ДСТУ EN 180 16823:2016 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. 
Метод проходження (ЕИ 180 16823:2014, ГОТ; ІБО 16823:2012, ГОТ)_____________

- ДСТУ 180 6506-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. 
Частина 1. Метод випробування (ІБО 6506-1:2005, ГОТ)__________________________

- ДСТУ 180 6506-4:2008 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. 
Частина 4. Таблиця значень твердості (180 6506-4:2005. ІРТ)____________________

- ДСТУ ЕИ 1370:2016 Литво. Контроль стану поверхні (ЕИ 1370:2011, ІРТ)_______
- ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання

ГОЧ 13927:2003. ГОЛ________________________________________________________
ДСТУ 180 11971:2016 Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості 
поверхні (180 11971:2008. ГОЛ_______________________________________________

- ДСТУ ЕИ ІБО 17637:2017 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний 
контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням (ЕИ 180 17637:2016. ГОТ; 
180 17637:2016. ГОТ)_________________________________________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: ручні 
електроінструменти та інші пристосування; ручні слюсарні інструменти, вимірювальні
інструменти ('шаблони, мікрометри інше) тощо._______________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та видам робіт з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На підприємстві є в
наявності куток охорони праці.______________________________________________________

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

/У '
------ ^¥Ш А.В. Полховська
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктівгосподарювання у 
територіальномуорганіДержпраці« 20,;&7 р. № / 2.

Примітка : 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**




