
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛАСТ»

(для ю р и д и ч н о ї  особи: найменування ю р и д и ч н о ї  особи,

____________________49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8
місцезнаходження,

________________________________________ 33806902_________________________________
код зг ідно з Є Д Р П О У

_____________ Генеральний директор -  Чижик Свген Свгенович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________________ (056) 370 98 52; bazaelast@ua.fm________________________
ном ер  телефону, телефаксу , адреса ел ек тро нн о ї  пошти;

для ф ізи чн о ї  особи  - п ідприємця: прізвище, ім'я та по батькові,  серія  і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника

податків , номер телефону, телефаксу , адреса  ел ек тр онн о ї  пошти;

___________м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14________________
місце виконання робіт  п ідви щ ен о ї небезпеки та /або  експлуатац ії  (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил - 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки_________ ________________

(найменування  страхової компанії,

строк  д ії страхового  полісу, номер і дата  його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і________ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0630.20 від 05.10.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

_________________________________ Я. Чижик Свген Свгенович,______________________________ _____
(пр ізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и д и ч н о ї  особи

або  ф ізично ї особи - п ідприємця)

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;

Зварювальні роботи. _________________________________________________________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання хімічного виробництва.______________
Газополум'яні роботи._______________________________________________________ __________

(найм енування  виду робіт п ідвищ еної небезпеки

mailto:bazaelast@ua.fm


Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МЛа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива: балони з киснем газоподібним -  12 од.. Україна; 
балони з сумішшю зрідженого пропан-бутану -  8 од., Україна; балони з ацетиленом -  3 од.,
Україна; балони з вуглекислотою -  6 од., Україна.___________________________________________

устатковання  п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконую ться  та /або  експлуатую ться  (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  95, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик  виникнення травм, 

Виробничий цех ТОВ "НВП ЕЛАСТ" розташований на орендованих площах 
ТОВ «Верстатобудівельник» (договір оренди № 02/02/2015 від 02.02.2015 р.), що знаходиться за
адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського. 14._________________________________________

будівель і споруд  (приміщ ень),  виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «НВП ЕЛАСТ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор підприємства Чижик Свген Свгенович, заступник Генерального 

директора Філіпов Сергій Миколайович, інженер з охорони праці Кацай Леонід Трохимович, 
головний механік Грунський Геннадій Миколайович, головний технолог Калашникова Тетяна 
Станіславівна, начальник цеху Чернушенко Ігор Валерійович, механік Лисиченко Олег 
Миколайович, інженер-технолог Соловйов Олексій Володимирович пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 022-3 від
02.03.2020 р.. № 191 від 07.10.2019 р„ № 97/4.7/2019 від 15.04.2019 р.. № 024 від 03.03.2020 р.. 
№ 074 від 24.04.2019 р.. № 062 від 01.07.2020 р.. № 212 від 27.10.2017 р.. № 019 від
24.02.2020 р.)._______________________________________________________________________________

Заступник Генерального директора Філіпов Сергій Миколайович, інженер з охорони праці
Кацай Леонід Трохимович, головний механік Грунський Геннадій Миколайович, начальник цеху 
Чернушенко Ігор Валерійович, механік Лисиченко Олег Миколайович пройшли в ТОВ «УК 
СПЕКТР» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №  84 від
20.07.2020 р.. № 090 від 23.05.2019 р.. №  225 від 19.12.2019 р.. № 060 від 26.06.2020 р.. № 135 від 
03.07.2018 р.), присвоєно IV групи з електробезпеки (до 1000 В).___________________________

Інженер-технолог Соловйов Олексій Володимирович пройшов в ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 010 від
03.02.2020 р.), присвоєно III група з електробезпеки (до 1000 В).________________________________

Заступник Генерального директора Філіпов Сергій Миколайович, головний механік
Грунський Геннадій Миколайович, механік Лисиченко Олег Миколайович, начальник цеху 
Чернушенко Ігор Валерійович, інженер-технолог Соловйов Олексій Володимирович, пройшли в 
ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 090 від 23.07.2020 р.. № 195 від 05.10.2017 р., № 049 від
05.06.2020 р.. № 012 від 06.02.2020 рЛ._________________________

Головний механік Грунський Геннадій Миколайович пройшов в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 186 від 05.09.2018 р.).



Заступник Генерального директора Філіпов Сергій Миколайович, інженер з охорони праці 
Кацай Леонід Трохимович, головний технолог Калашникова Тетяна Станіславівна пройшли в ТОВ 
«УК СПЕКТР» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (протоколи № 042 від 23.08.2019 р.. 
№ 045 від 11.09.2019 р Л.

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом № 22-ОП від 30.06.2020 р. у ТОВ «НВП ЕЛАСТ» головного механіка 
Грунського Г.М. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт монтажу, демонтажу, 
налагодження. ремонту, технічного обслуговування машин. механізмів, устаткування
гумотехнічного виробництва. _____________________________________________________________

Наказом № 4-ОП від 08.01.2020 р. у ТОВ «НВП ЕЛАСТ» головного механіка Грунського Г.М. 
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства.______________

Наказом № 2Р-ОП від 30.06.2020 р. у ТОВ «НВП ЕЛАСТ» призначено:
- відповідальних за справний стан зварювального обладнання та обладнання для 

газополум’яної обробки металів:
- виробничий цех - майстер Формового господарства Колишев О.С.;
- відділ головного механіка -  механік Лісіченко О.М.;

- відповідальних за безпечне виконання електрозварювальних робіт:
- виробничий цех - начальник цеху Чернушенко І.В.;
- ділянка зварювальних робіт -  головний механік Грунський Г.М.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ТОВ «НВП ЕЛАСТ» створена та діє служба охорони праці. Наказом № 11-ЗЛ-00039 від 
10.06.2013 р. інженером з охорони праці призначений Кацай Л.Т.________________________________

наявністю  служби охорони праці

У ТОВ «НВП ЕЛАСТ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 11-ОТ від
06.01.2020 р. «Положення про службу охорони праці»: «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».____________________________________________

У ТОВ «НВП ЕЛАСТ» переглянуто, затверджено та введено в дію посадові інструкції (наказ 
№ 61 від 18.09.2019 рЛ. Нормативні акти з охорони праці, т о  діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» га «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.______________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 1-ОП від 08.01.2020 р. у ТОВ «НВП ЕЛАСТ» затверджений склад комісії з 
перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці: голова комісії: Філіпов С.М. -  
заступник генерального директора: члени комісії: Грунський Г.М. -  головний механік;
Чернушенко І.В. -  начальник цеху; Кацай Л.Т. -  інженер з охорони праці.________________________

Наказом № 1-ОП від 08.01.2020 р. у ТОВ «НВП ЕЛАСТ» затверджений склад комісії з 
перевірки знань працівників підприємства з електробезпеки: голова комісії: Філіпов С.М. -  
заступник генерального директора; члени комісії: Грунський Г.М. -  головний механік;
Лисиченко О.М. -  механік; Кацай Л.Т. -  інженер з охорони праці.________________________________

У ТОВ «НВП ЕЛАСТ» переглянуто, затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 3/2-ОП від 30.06.2020 р.), в тому числі: інструкція з охорони праці № 7 для 
електрозварника ручного зварювання, інструкція з охорони праці № 8 для слюсаря-ремонтника.



На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники TQB «НВГ1 ЕЛАСТ» 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять медогляд в ДЗ «Спеціалізована 
багатопрофільна лікарня № 1» (надано заключний акт за результатами періодичного медичного
огляду працівників від 18.11.2019 р.).__________________________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
14.10.1992, із змінами; НПАОП 25.0-1.07-13 «Правила охорони праці на підприємствах з 
виробництва шин та гумових виробів», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».____________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається'на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

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.__________________________________________________

н о рм ативн о-п равово ї  там атер іальн о-техн ічно ї бази, н авчальн о-м етоди чн ого  забезпечення)

С.С. Ч и ж и к___
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці с /ґ ' #Яе?£/зг?/-Се-Р 20а^Ь. № _____ .

Ф

Примітки: 1. Ф ізична  особа - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду  на обробку  персональних даних з метою  
забезпечення виконання  вим ог  П орядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен ої небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) маш ин, механізмів , устатковання  п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний  номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичним и  особам и, які через 
сво ї релігійні переконання  в ідм овляю ться  від його прийняття  та повідомили про це в ідповідному органу 
д ер ж ав н о ї  п одатково ї служ би  і маю ть відмітку в паспорті.
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