
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью "Науково-
виробниче об'єднання "Дніпрофмаш"._________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51918. Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. провулок 2-й Волчанський. 2-Д. код згідно
ЄДРПОУ 19155426_________________________________________________________________

місцезнаходження. код згідно з ЄДРПОУ

_____ Директор Нехаєв Микола Євгенійович. (0569) 59-07-17,___________________________
прізвище. ім'я та по батькові керівника. номер телефону.

e-mail: mfodneprofmash@,gmail. com___________________________________________________
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 
Роботи виконуються на території України. місто Кам’янське. пров. 2-й Волчанський. буд.2-Д 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: за результатами проведенної 
ідентифікації. згідно постанови КМУ №956 від 11.07.2002 р. . об’єкт (ТОВ НВО 
«Дніпрофмаш») не належить до об’єктів підвищеної небезпеки і договір страхування не
укладався.__________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 09.09.2020 р._
(дата проведення аудиту)

Проводено аудит стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Дії 
"Придніпровським експертно-технічним центром Держпраці".________________

Я. Нехаєв Микола Євгенійович_____________________________________________________
(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:
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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Кількість робочих місць 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 9____________________________________________________________________________

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

Офісне та виробниче обладнання (Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно №1692428212104 від 08.11.2018р.) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,
провулок 2-й Волчанський, 2-Д____________________________________________________

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

Інші відомості Директор - Нехаев Микола Євгенійович, технічний директор - 
Пітюренко Валерій Іванович, начальник лабораторного корпуса №2 - Камлик Сергій 
Олександрович, головний механік - Сокол Анатолій Анатолійович, головний енергетик - 
Васільченко Юрій Олександрович, інженер з механізації та автоматизації виробничих 
процесів (покладені обов'язки служби охорони праці) Христенко Іван Сергійович, пройшли 
навчання в ДП "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (долікарняної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №36/12 -19 від 
27.03.2019р. та №36/07-20 від 27.05.2020р).

ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з 
протоколу №36/11 від 25.03.2019р.; №36/57 від 24.10.2019р.; №36/09-20 від 25.06.2020р. та 
№36/09-20 від 25.06.2020р.).

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (витяг з протоколу №36/15-19 від 28.03.2019р.; №36/07-20 від 
27.05.2020р.).

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з 
протоколу №36/13-19 від 28.03.2019р., №36/07-20 від 27.05.2020р.).

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті (витяг з 
протоколу №36/14-19 - від 28.03.2019р, №36/07-20 від 27.05.2020р.).

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями (витяг з протоколу №36/07-20 від 27.05.2020р.).

НПАОП 27.0-1-01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості, (витяг з 
протоколу №10/04-19 від 18.03.2019р.).

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії, (витяг з протоколу №10/04-19 від 18.03.2019р.).

НПАОП 27.1-1.04-09 Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств 
металургійного комплексу, (витяг з протоколу №10/04-19 від 18.03.2019р.).

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств 
чорної металургії, (витяг з протоколу №10/04-19 від 18.03.2019р.).

НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві, (витяг з протоколу 
№10/04-19 від 18.03.2019р.).

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення. (витяг з протоколу №79-20/1 від 21.10.2020 р.).

Наказом від 08.01.2020р. №2Р-ОП технічного директора Пітюренко Валерія Івановича 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, та безпечне 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт, який пройшов навчання в ДП 
Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", а перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Наказом 08.01.2020р. №21-ОП призначено:
технічного директора Пітюренко В.І. призначено особою, яка затверджує наряди- 

допуски;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
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головного енергетика Васільченко Ю.О., начальника лабораторного корпусу №2
Камлика С.О. призначено особами, які видають наряди-допуски.______________________

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

Наказом №04-ОП по підприємству від 08.01.2020р. реорганізовано службу з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з механізації та автоматизації 
Христенко Івана Сергійовича (наказ №04-ОП від 08.01.2020р.)

Наказом № Р3-ОП від 08.01.2020 р. у ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі:
голова комісії:_____ директор________________ Нехаєв Микола Євгеньович;
члени комісії:______ технічний директор_______ Пітюренко Валерій Іванович;
__________________ головний енергетик_______Васільченко Юрій Олександрович;
__________________ головний механік_________ Сокол Анатолій Анатольович;
__________________ начальник лабораторного корпусу№2
____________________________________________Камлік Сергій Олександрович;
__________________ інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
___________________________________________ Христенко Іван Сергійович;
__________________ начальник лабораторії з контролю виробництва
___________________________________________ Король Олександр Іванович.____

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

Також на підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
Положення про службу охорони праці №04-ОП від 08.01.2020р.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці працівників ТОВ "НВО"Дніпрофмаш" (наказ про затвердження №06-ОП від 
08.01.2020р.)

Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження №01 - 
ОП від 08.01.2020р.)

Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
введення в дію №Р2-ОП від 08.01.2020р.

Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про введення в 
дію №Р2-ОП від 08.01.2020р.)

Акт-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на теріторії діючого 
підприємства.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищенної небезпеки
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про введення в дію №14-ОП від 

08.01.2020р.), в тому числі:
Інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника.
Інструкція з охорони праці № 2 для кранівника.
Інструкція з охорони праці № 6 для водія автотранспортних засобів.
Інструкція з охорони праці № 8 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткув ання.
Інструкція з охорони праці № 10 для стропальника.
Інструкція з охорони праці № 11 для осіб, що виконують малярні роботи.
Інструкція з охорони праці № 12 при роботі зі слюсарним інструментом.
Інструкція з охорони праці № 13 при виконанні робіт з ручним електрифікованим 
інструментом.
Інструкція № 15 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт. 
Інструкція з охорони праці № 16 при виконанні робіт з пропан-бутановими сумішами 
для зварювання та різання металу.
Інструкція з охорони праці № 17 для осіб, що обслуговують кисневі балони та 
кисневе обладнання.
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Інструкція з охорони праці № 18 з експлуатації, транспортування і зберігання балонів 
зі стисненими, зрідженими та розчиненими газами.
Інструкція з охорони праці № 20 при вантажо-розвантажувальних роботах.
Інструкція з охорони праці № 21 при виконанні робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці № 28 для тракториста.
Інструкція з охорони праці № 24 з електробезпеки при використанні 
електропобутових приладів працівниками підприємства.
Інструкція з охорони праці № 25 для персоналу по електробезпеці на першу групу. 
Інструкція № 26 з організації та проведення робіт з підвищеною небезпекою на 
підприємстві.
Інструкція охорони праці № 27 для монтажника з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки; Журнал реєстрації наказів по 
підпрмємству.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.
Журнал прихованих робіт.
Журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до них.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персонала з 1 групою єлектробезпеки. 
Журнал обліку вантажопідіймальних кранів та механізмів.
Журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою.

Працівники підприємства ТОВ "НВО"Дніпрофмаш", що зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій", затвердженний наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246.

При прийомі на роботу у ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
факторів, про їх права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів.

Згідно приказу по підприємству №26-ОП від 09.06.2020 року проведені дослідження 
важкості та напруженості праці, лабораторні дослідження умов праці з визначенням 
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на 
робочих місцях і проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників ТОВ 
«НВО «Дніпрофмаш» згідно штатного розкладу ( договір №64-15/01-20 від 09.07.2020 року).

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій на 2020 рік".

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Железняк Ю.Г., пройшов навчання за професією електромонтер по ремонту та 

обслуговуванню електрообладнання, в Дніпродзержинському індустріальному технікумі, 
диплом від 01.03 .1985р. ЗТ-1 №662890.

Працівник ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» Александренков М.М. здобув професійну 
підготовку за фахом монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій на курсах 
ТОВ «УК Спектр» (протокол № 083 від 02.07.2010р.)
______Працівник Сезько В. Є. пройшов навчання за професією машиніст крана, слюсар-
ремонтник, в ГПТУ№4.
Алєксандрова С. Г. пройшла навчання за професією машиніст крана.
Гарбуз Т. В. пройшла навчання за професією., машиніст крана в ПТУ№22,
Александренков Микола Михайлович пройшов навчання за професією електрогазозварник.
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______Працівники підприємства, Александренков М. М., Камлик С. О., Раценко А. О.,
Семкин С. М., Крикунов С.В. здобули професійну підготовку за фахом стропальники в 
К П Дніпродзержинський учбово-курсовой комбінат (Протокол №39/1 від 03.07.2013 р.).

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання долікарняної 
домопомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №2 від 10.01.2020р.) 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (№25 від 07.11.2019р.). 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №2 
від 10.01.2020р.)

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
Комунальному некомерційному підприємстві Кам'янської міської ради "Центр надання
медико-санітарної допомоги №3"_______________________________________________ Щ

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має такі 
машини та обладнання:

Кран козловий ККТ-10, 2005 р/в, Україна, зав. № 18, вантажопідіймальністю 10 т., 
термін експлуатації до 2027р., позачерговий технічний огляд проведено 02.04.2020 р. 

Кран пневмоколісннй КС-5366, 1992 р/в, РСРС, заводський № 20 , в/п 36т., термін 
експлуатації до 03.04.2023р., позачерговий технічний огляд проведено 03.04.2020 р.

Кран- погрузчик МСК 210/20, 1985р., СРСР, заводський №334, вантажопідіймальністю 
12,5 т., термін експлуатації до 02.04.2022 р., позачерговий технічний огляд проведено 
02.04.2020 р.

Таль електрична канатна ТЕ-3-511,1969 року виготовлення, СРСР, заводський № 73971, 
вантажопідіймальністю 3т., термін експлуатації до 21.05.2023р., позачерговий технічний 
огляд проведено 21.05.2020 р.

Зварювальний апарат ТДМ 500, заводський № 20388, 1987 р/в, СРСР.
Випрямляч зварювальний ВД -306.У3, заводський № 7416, 1991 р/в., СРСР.
Випрямляч зварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, зав. № 2311, 1970 р/в., СРСР; 
Установка компресорна СБ4/Ф-500ХБ 75 заводський № 43,2012 р., з ресивером 

Р500.11.01, об’ємом 0,5 м3, заводський № 369075, 2012 р.
Віброплита бензинова ВІБЕР УГМС-27, 2011р, № двигуна 182F- 1012280006. 
Бетономішалка БС 110А-2, бетономішалка 4 м3.
Углові шліфовальні машини МеІаЬо WEV 17-125 Quick RT (6шт), електричні

перфоратори,_____ прямошліфовальна машина TITAN PRSM0800, машина ручна
радіальношліфовальна пневматична ИП-2020, машина ручна шліфовальна пневматична ИП- 
2020, пояса запобіжний з цепним тросом 2ПБ2, пояси запобіжні 5ПБ2, (20.05.2020 р. 
проведено випробування), страхувальні, опорні, допоміжні канати, каски захисні, 
інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту згідно затвердженого переліку 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та технічних засобів.

Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно - 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 
Наказом №21 від 08.01.2020р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого 
устатковання, що використовується під час виконання робіт на висоті.
______Роботи на висоті з використанням інструментів виконуються відповідно до вимог
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та 
документів з експлуатації виробників.
______Пристрої забезпечуються засобами, які унеможливлюють їх падіння з висоти,
використовуються за їх призначенням та утримують у справному стані.
До роботи з електрофікованими інструментами допускаються працівники, які мають групу з 
електробезпеки II та вище.
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Перед початком робіт на висоті перевіряється стан інструменту: комплектність,
надійність кріплення деталей, цілістність ізоляції живильного кабелю та штепсельної вилки, 
роботу на холостому ході, наявність, комплектність та справність захистних кожухів, 
надійність кріплення змінних робочих пристосувань, а також працездатність вимикальних 
пристроїв.
______При застосуванні пневматичних інструментів працівники дотримуються умов
безпеки:

-  роботи виконуються зі стійкого положення працівника;
-  працівник держить інструмент тільки за робочу рукоятку;
-  з ’єднувальні шланги прокладаються за межами проходів, проїздів, місць 

складування матеріалів;
-  пневматичний інструмент приєднується до магістралі стистнутого повітря тільки 

через вентиль;
-  одночасно на одній вертикалі з іншими виконавцями робіт роботи не проводяться;
-  магістральні повітропроводи прокладаються конструкціями споруди;
-  шланги до інструмента розміщуються, щоб унеможливити їх випадкове 

пошкодження;
-  довжина шлангів від магістралі до пневматичного інструмента не більше 10 м.

______Проведено вимірювання опору заземлення магістралей та устаткування,
перевірка ізоляції силових кабельних ліній та обладнання. Роботи виконані 
електротехнічною лабораторією ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Свідоцтво про 
атестацію №ПЧ-06-2/60-2017; Дозвіл № 451.15.30) та Дніпропетровського обласного 
спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства протипожежних робіт 
Добровільного пожежного товариства України (Свідоцтво про атестацію №ПЧ 06
2/71-2017, Дозвіл ДУ Держпраці №1438.16.12)._______________________________

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: костюм (на 12міс.), комбінезон бавовняний (на 12міс.), черевики 
(на 12міс.), черевики шкіряні з захистним носком (на 12міс.), калоші діелектричні (чергові), 
пояс запобіжний (черговий), плащ з капюшоном (черговий), штани утеплені (на З6міс.), 
жилет світо відбивний (на 12міс.),рукавиці діелектричні (чергові), рукавиці (на 1 міс.), каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), костюм зварника (на 12міс.), окуляри захисні 
відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на З6міс.), чоботи (на 24 міс.), 
підшоломник утеплений (на 24 міс.). Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.__________________________________

засобів індивідуального захисту, .
На робочих місцях в наявності технологічні карти виконання робіт та схеми 

строповки вантажів,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00- 4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. 
№ 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону 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»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
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«Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

______Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в
кабінеті охорони праці.________________________________________________________

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 пратті. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правових акти з охорони
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці У/ 20 2гР р. № ^
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меч 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які че 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орг 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


