
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Апостолівагромаш»_______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)
53800, Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Каманіна 1А____________________

місце знаходження
код платника податків згідно з ЄДРПОУ- 30871179____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
Щербінін Денис Володимирович_____________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника
0675699299, e-mail: apmash@i.ua_____________________________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

ТОВ «Апостолівагромаш», м. Апостолове, Дніпропетровська обл., вул. Каманіна 1А. 
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 шкоди не укладено

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 26.10.20 р.______
(дата проведення аудиту)

Згідно наказу №10-2 від 15.10.20 р. «Про проведення аудиту стану охорони праці на 
підприємстві» - за результатами аудиту надано Звіт з охорони праці під час експлуатації 
устаткування, механізмів та виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Я, Щербінін Денис Володимирович_______________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

- Роботи з вироблення розплавів чорних металів
- Зварювальні роботи
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

mailto:apmash@i.ua


______ - Технологічне устаткування ливарної промисловості, а саме:__________________
______ дугова сталеплавильна електропіч ДС-05, 1957 р. в. СРСР._______________________

______ -______ Технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В (електричне
устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання), а 
саме:___________
______ трансформаторний агрегат типу 1000/10-70 У3, 1987 р. в. СРСР._________________

______ - Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме:_________________
______ повітрозбірник В-4, 1964 р. в. Росія;___________________________________________
______ повітрозбірник В-4, 1962 р. в. Росія.____________________________________________

______ Вантажопідіймальні крани, а саме:____________________________________________
______ кран мостовий електричний однобалковий, 1968 р. в. РСРС;______________________
______ кран мостовий електричний однобалковий, 1980 р. в. РСРС;______________________
______ кран мостовий електричний однобалковий, 1971 р. в. РСРС;______________________
______ кран мостовий електричний однобалковий, 1969 р. в. РСРС.______________________

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 -  10 в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  10______________________________________________________________

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

Інші відомості:

Директор Щербінін Д.В., інженер з охорони праці Мілюков В.Ю., начальник механічного 
цеху №1 Кухтін Ю.І., начальник механічного цеху №2 Наріжний А.В., начальник 
ливарного цеху Бубнов Є.О. -  пройшли навчання та перевірку знань з Закону України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» м. Нікополь та затверджені на засіданні комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці.
Витяг з протоколу за №20 від 27.08.18 р.
Витяг з протоколу за №78 від 29.06.20 р.

Начальник цеху №1 Кухтін Ю.І. майстер цеху №2 Плужник Є.Г., інженер з охорони праці 
Мілюков В.Ю., майстер ливарного цеху Вовк Є.В. -  пройшли навчання та перевірку знань 
з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і відповідного 
обладнання»(НПАОП 0.00-1.80-18) в Нікопольському «Навчально-курсовому комбінаті». 
Витяг з протоколу за №320 від 25.10.18 р.
Витяг з протоколу за №397 від 26.11.19 р.

Мастер цеху Вовк Є.В. -  пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ «Інститут технічного розвитку» м. 
Нікополь -  витяг з протоколу засідання комісії за №171 від 24.11.18 р. Наказом по 
підприємству за №97 від 05.12.18 р. Вовк Є.О. призначений відповідальним за справний
технічний_______________________________________________________________________ стан
повітрязбірників.

Електромонтери -  Швец Ю.Л.(Свідотство за №103 від 04.02.82 р., Херсонський 
сільськогосподарський технікум), Литвиненко О.К. -  диплом №218458 (Криворізький



електромеханічний технікум, 1979 р.). Пройшли навчання та перевірку знань з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації
електроустановок_______ споживачів»,_______ в_______ Нікопольському_______ учбовому
комбінаті.____________________________
Витяг з протоколу за №161-А від 25.07.18 р.__________________________________________

Електрозварник ручного зварювання Чернець Г.І. -  здобув професію «електрозварник» в
Зеленодольському СПТУ-№16, диплом 335276 від 22.07.1987 р._________________________
Електрозварник ручного зварювання Лихошерстний В.В. -  здобув професію, 
електрозварника» в Зеленодольському СПТУ-16, диплом №259051 від 30.06.1983 
р ___________________
Плавильник металу та сплавів Басюк М.А. -  здобув професію «плавильника м/спл.» в 
учбовому комбінаті ВСМО «Титан України» Нікопольського трубного заводу та одержав
посвідчення._________________________________________________________________________
Витяг з протоколу за №155 від 02.12.15 р.______________________________________________

Стропальники: Медвєдєв А.М., Кокшаров В.Б., Капустін В.О., Головко В.П., Лещенко
І.В., Нікітін В.О. -  пройшли навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів», в Нікопольському учбовому комбінаті.______
Витяг з протоколу за №158 від 29.05.20 р._____________________________________________

Роботу з виробленням розплавів чорних металів виконує плавильник Басюк М. А., який 
експлуатує електродугову піч ДС-05. Електрозварювальні роботи проводять Чернець Г.І. , 
Лихошерстний В.В. Відповідальним за безпечну експлуатацію ливарної печі призначений 
Наказом №127 від 05.06.17 р. плавильник Басюк М.А. Відповідальним за 
електрозварювальні устаткування згідно Наказу за №128 від 05.06.18 р. начальник цеху 
Кухтін Ю.І. Відповідальними за безпечну експлуатацію кран-балок згідно Наказу №129 
від 06.06.18 р. начальник цеху Кухтін Ю.І. Відповідальним за експлуатацію 
повітрязбірників згідно Наказу №24 від 02.03.19 р. призначений майстер цеху Вовк 
Є.О.
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці на підприємстві ТОВ 
«Апостолівагромаш» Наказом №39 від 19.02.14 р. створена служба охорони праці, 
керівником якої призначено інженера з охорони праці Мілюкова Віктора 
Юрійовича

наявністю служби охорони праці

На підприємстві ТОВ «Апостолівагромаш» затверджені та введені в дію Наказом за 
№17-2 від 02.05.19 р. інструкції з охорони праці:
______ - Інструкція з охорони праці для плавильника металу та сплавів;
______ - Інструкція з охорони праці для електрозварника;

- Інструкція з охорони праці для стропальників;
______ - Інструкція з охорони праці для ведення безпечних робіт при експлуатації кран -
балок;

- Інструкція для електромонтерів;
______ - Інструкція для працівників, які обслуговують посудини, що працюють під
тиском;

- Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці».



______ - Ведеться журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;___________________
______ - Журнал реєстрації інструкцій з ОП;________________________________________
______ - Журнал інструктажів на робочому місці.____________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці та «Положення про навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці» Наказом за №81 від 02.04.20 р. Створена комісія
з перевірки знань з питань охорони праці у складі:_____________________________________
______ - Голова комісії -  директор Щербінін Д.В.____________________________________
______ - Члени комісії -  інженер з охорони праці Мілюков В.Ю., начальнику цеху
Кухтін____________ Ю.І.,____________ начальник____________ цеху____________ Наріжний
А.В._______________________________________________
Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки та прийнятих до них нормативно-правових актів» в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» м. Нікополь.
Витяг з протоколу за №206 від 27.08.18 р.____________________________________________

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Устаткування, машини, механізми, обладнання мають відповідні паспорти та технологічні 
інструкції. Журнали інструктажів з ОП та перелік питань первинного, повторного 
інструктажів. План-графік навчання з ОП. Журнал техоглядів і ремонтів устаткування 
підвищеної
небезпеки._______________________________________________________________________

експлуатаційної документації
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці та згідно Наказу №79 від 
04.09.19 р. «Про норми видачі спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту» по 
ТОВ «Апостолівагромаш» - та в зазначені терміни видаються працівникам, які зайняті на 
роботах з підвищеною небезпекою. ЗІЗ-відповідають вимогам Технічного регламенту, 
Постанов КМУ №27.08.2008 р. ЗІЗ мають паспорти, сертифікати та інструкції по 
експлуатації від заводів виробників. Протоколи випробувань електрозахисних 
засобів._____________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

ТОВ «Апостолівагромаш» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для
виконання_________ зазначених_________ робіт_________ та_________ навчально -методичне
забезпечення:
______ - Закон України «Про охорону праці»
______ - Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
______ - «Правил безпеки в ливарному виробництві»

- «Правил безпеки під час виконання електрогазозварювальних робіт»
- «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»
 - «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Правила

технічної________________________експлуатації________________________електроустановок
споживачів»

- «Правила безпеки під час роботи з вантажопідіймальними кранами та 
механізмами 

- «Положення про службу охорони праці»
- «Положення про систему Управління охороною праці (СУОП)

______ -_«Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з охорони
праці»
______ -_«Положення про порядок оформлення робіт за наряд -  допуском»



Положення, інструкції з ОМ, програми інструктажів -  відповідають вимогам законодавчих
актів України з охорони праці._______________________________________________________
навчально-м етодичного  забезпечення

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіа
льному органі Держпраці уУ  __2020 р.
№ _______

Примітки: 1.Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персо
нальних 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 фі
зичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.

(ініціали та прізвище)
Д.В. Щ ербінін



-thShV


