
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НВА СТІЛ»,
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 87 «В», код ЄДРПОУ 38788592;____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У  

Директор підприємства: Нечепоренко Володимир Андрійович, тел. (+38) 067-632-02-50
, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону,

_____________________________ Е-таі1:пуа8!ееІ.кг@ешаіІ/сош______________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 87 «В»_____________________________________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку № 1 до Порядку та правил страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.08.2002 року 
потенційно небезпечні об’єкти підприємства не належать до об’єктів потенційно 
небезпечних, а тому оформленню реєстрації та страхування не проводилось

(найменування страхової компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
На підприємстві у лютому 2019 р. Державним підприємством Криворізькім науково- 
виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації (ДП «Кривбасстандарт- 
метрологін) проведено добровільний аудит з охорони праці та впроваджена на підприємстві в 
2019 році Система управління гігієною та безпекою прані, яка задовольняє вимогам стандарту 
ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».
За результатами аудиту ДП Криворізькім науково-виробничим центром стандартизації, 
метрології та сертифікації (ДП «Кривбасстандартметрологія) підприємству видан у 2019 році 
Сертифікат на систему управління гігієною та безпекою праці, № KBS 3.078-19 від 23.07.2019р.

(дата проведення аудиту)
Я. Нечепоренко Володимир Андрійович______________________________________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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: Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, 
прокату, металевих труб і феросплавів._______________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
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- Технологічне устаткування хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, 
металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор-та аміаковнкористовуючих виробництв:

- волочильний стан з накопичувачем тину DHG 7/550А, 1992 р. випуску, Угорщина;
- волочильний стан UDZSA 632/7, 1991 р. випуску, Німеччина;
- волочильний стан UPZSA 2500/6, 1984 р. випуску, Німеччина;
- стан гарячої і холодної прокатки типу 100/200, 2010 р.в., Україна;
- автомат правильно-відрізний моделі И6119, 2008 р.в., Україна

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

- Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвесри, 
підйомники та колиски для підіймання працівників:__

- кран крюковий двобалковий, зав. № 12301, 1980 р. випуску, СРСР;
- кран крюковий двобалковий, зав. № 12635, 1980 р. випуску, СРСР;

_____ - кран мостовий електричний загального призначення, зав. № 14989, 1982 р. випуску,
СРСР.______________________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання 

Кількість робочих місць: 15, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 15, у тому
числі:________ ________________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

За адресою 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 87 «В»:
- адміністративно-технічний корпус розтанюван під однім дахом з виробничою дільницею;
- стан гарячої та холодної прокатки (2 од.) - 4 робочих місць;
- волочильний стан (3 од. -  6 робочих місць);
- автомат првильно-відрізний (2 од.) -  2 робочих місця;
- вантажопідіймальний кран (3 од.) - 3 робочих місць.______________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор -  Нечепорснко Володимир Андрійович, пройшов навчання при ТОВ НПП 
«Універсал-Центр» з курсу «Охорона праці -  загальний курс», перевірка знань проведена 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 49 від 
17.11.2018 р.) ______________________________________________________________________________

Посадові особи TOB «НВА СТІЛ» проходять попереднье (під час принятгя на роботу) та 
періодичне (1 раз на 3 роки; 1 раз на рік - відповідальний за електрогосподарство) навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці в учбових центрах з охорони прані.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 04 від 
10.02.2020р., голова комісії: начальник випробувальної лабораторії Кириленко Володимир 
Павлович, на якого (наказом по підприємству № 02 від 10.02.2020р.) покладені функції служби 
охорони праці; члени комісії: комерційний директор Бах Сергій Анатолійович, головний 
енергетик Ба гасв Микола Іванович, майстер виробничої дільниці Воронов Олександр 
Миколайович, які пройшли навчання при ТОВ НПП «Універсал-Центр», а саме: з курсу

2



«Охорона праці-загальний курс» перевірка знань проведена комісією Головного управління  
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 49 від 17.11.2018р.), при ТОВ «ЦТОР» по 
НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці у прокатному виробництві», перевірка знань 
проведена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 604 від 25.09.2018р), прн Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання по 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», перевірка знань проведена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 635/4.20-2019 від 
21.06.2019р.).

Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено майстра виробничої дільниці -  
Воронова Олександра Миколайовича (наказ № 02 від 10.02.2020р.), який мас вищу освіту і 
пройшов відповідне навчання та перевірку знань в комісії з перевірки знань з охорони праці 
підприсмства(протокол № 01 від 11.02.2020 р.)._____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

На підприємстві розроблені і введені в дію наказами по підприємству наступні документи з 
охорони прані:

______ «Положення про службу охорони праці та пожежної безпеки» Ш-002-2018);
«Положення про організацію проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці та пожежної безпеки» (П-004-2018);
«Положення про кабінет охорони прані» (П-006-18);
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальнім одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (ГІ-007-2018);

«Положення про кабінет охорони праці» (П-006-18);
- «Положення про комісію з питань охорони праці та пожежної безпеки підприємства» 

(П-010-2018);
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (П-011-2018);
«Положення про медичні огляди працівників певних категорій» (П-013-2018): 
«Програма попереднього спеціального навчання робітників

- основних професій»;
«Програма проведення вступного, первинного (повторного) інструктажів з охорони 
праці»;
«Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб»; 
«Перелік інструкцій з охорони праці на підприємстві»;

- Інструкції з охорони праці за професіями за видами виконуваних робіт;
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, обліку 
видачі інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві;
Відповідні накази по підприємству про проведення навчання і інструктажів з 
охорони праці та допуск працівників до самостійної роботи.

Згідно зі ст.15 Закону України «про охорону праці» для організації виконання правових, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально- 
профілактичних заходів наказом по підприємству № 03 від 25.03.2018р. створено службу з 
охорони праці та затверджено «Положення нро службу охорони нраці та пожежної безпеки» 
(П-002-2018) відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці га
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промислової безпеки назначено наказом по підприємству Кириленка Володимира Павловича -  
начальника випробувальної лабораторії__________________________________

наявністю служби охорони праці.

Робітники проходять на підприємстві навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Так, вальцювальники стану гарячої та холодної прокатки: Дросик В.Л., 
Бабенко В.M., Кириченко Д.С., Слюсарчук О.П., Ганістратов O.A. пройшли навчання за 
спеціальністю вальцювальник стану гарячої та холодної прокатки в ТОВ «ЦТОР».  
(ідентифікаційний код 37064960) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 603 від 25 січня 2018 р., та щорічну перевірку знань 
комісією підприємства (протокол № 5 від 27 грудня 2019 р.). Вальцювальник стану гарячої та 
холодної прокатки Дросик В.Л. пройшов навчання по спеціальності машиніст крана 
(кранівник) в НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного управління Держпрапі у 
Дніпропетровській області (протокол № 12/41-1 від 06.12.2017р.).
На підприємстві розроблені та введені в дію наказом по підприємству № 03 від 14.03.2019р. 
інструкції з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт, у том числі: № ОТ-002- 
2019 -  «Інструкція з охорони праці для вальцювальників»; № ОТ-004-2019 -  «Інструкція з 
охорони праці для машиністів (кранівників) вантажопідіймальних електромостових
кранів».___________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники TOB «НВА СТІЛ» забезпечені спецодягом, спсцвзуттям га іншими засобами 
індивідуального захисту у повному обсязі. Запобіжні пояси, каски, драбини використовують за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та їм проводиться технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації.
Матеріально-технічна база та навчально-методнчне забезпечення відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.___________________________
В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, саме: 

Закон України «Про охорону праці»;
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений 26.10.2011 р. Постанова. КМУ № 1107, зі змінами;
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4-21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;

- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки і затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці у прокатному виробництві»;
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна та технологічна документація на 
обладнання та технологічні процеси, у тому числі та що використовується при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки, ТО прокатного обладнання (прокатні та волочильні стани, правильно- 
відрізний автомат) на підприємстві проводиться згідно з «Положенням про технічне
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обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу» (з 
доповненнями та змінами), затверджене наказом Міністерства промислової політики України 
від 6 червня 2005 року N 200, на підставі «Інструкції з ТО обладнання і устатковання ТОВ 
«НВА СТІЛ», затвердженої керівництвом підприємства.

На TOB «НВА СТІЛ» с паспорта на усе обладнання та схема розміщення на виробничій 
дільниці, також с схеми розміщення трубопроводів та електропостачання, обладнання 
знаходиться в справному стані, що підтверджено актом перевірки від 05.12.2017р № 3/3,6-12 
Державної інспекції промислової безпеки в хімічній промисловості Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.

Вантажопідіймальні крани проходять у встановленому порядку часткове технічне 
обстеження, опосвідчення та експертне обстеження згідно з "Правилами обладнання і 
безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". їх проводить ТОВ "ПромТехДіагностика", 
з наданням висновка експертизи. Так останнє експертне обстеження проведено 15.06.2020р. - 
результат позитивний.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________

(експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної 
бази навчально-методичного забезпечення)

В.А. Нечепоренко
(підпис) (ініціали та прізвище) 

_________20 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання,у територіальному органі

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

Ш (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
И М ІТ К И Іл  п  • и о ^  . . , ,

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


