
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
__________________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ__________________
____________________________АРМАТУРНИЙ ЗАВОД «АДМІРАЛ»____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14
місцезнаходження,

___________________________________________ 31158157___________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ директор Вернигора Олександр Миколайович__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________________ тел. (056)370-71-60, info@admiralzavod.com___________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - 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;

________________________ м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14________________________
(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 - договір не укладався згідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 р. на. підприємстві страхування не проводиться, тому 
що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0779.20 від 26.11.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,__________________________________ Вернигора Олександр Миколайович,_______________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани та машини, а саме:
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Таль електрична пересувна ВТ 10432, інв. № 11, облік. № 11, 1969 р.в., Болгарія;

К р а н м о с т о в и й е л е ктри и ч н и й о д н о б ал к о в и й о п о 
< 

р н и й, інв № 8, облік. № 8, 1962 р.в. , СРСР;
Кран мостовий електричний однобалковий опорний, інв № 7, облік. № 7, 1962 р.в. , СРСР;
Кран мостовий електричний однобалковий опорний, інв № 5, облік. № 5, 1963 р.в. , СРСР;й,нироойивоклабондойинчиктриелейивотсомнарК

зав. № 129, інв. № 3, облік. № 3, 1963 р.в.,
СРСР;
Кран мостовий електричний двобалковий, інв. № 1, облік. № 1, 1963 р.в., СРСР;
Кран мостовий електричний двобалковий 5Т25-10,5, інв. № 4, облік. № 4, 1971 р.в. , СРСР;
Кран мостовий електричний двобалковий, зав. № 774, інв. № 2, облік. № 2, 1965 р.в., СРСР,

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:info@admiralzavod.com


робочих місць -  93, в тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує: виробничу базу (офісні, виробничі та складські приміщення) у ТОВ 
«Торговий дім «ТЕХНОПРОМ» (договір оренди № 02112019/01 від 02.11.2019 р.) за адресою: 49000, 
м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14.

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» пройшли навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Вернигора Олександр Миколайович пройшов в ТОВ «Навчально-виробничий центр 

«Професійна безпека» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу 
(протокол № 81-579-19 від 14.06.2019 р.).

Директор технічний Ханас Олег Ярославович, фахівець з сертифікації Ноздрань Володимир 
Миколайович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів
з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 77-20 від 08.10.2020 р.).

Інженер з охорони праці Сачко Олександр Олександрович пройшов в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол 
№ 88-20 від 19.11.2020 р.).

Директор з виробництва Луценко Руслан Анатолійович пройшов в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 
32-11? від 14.06.2018 р.).

Директор технічний Ханас Олег Ярославович, інженер з охорони праці Сачко Олександр 
Олександрович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 79-20 від 21.10.2020р.) присвоєно
IV групи з електробезпеки (до 1000 В).

Директор Вернигора Олександр Миколайович, директор з виробництва Луценко Руслан 
Анатолійович пройшли в ДП «Дніпропетровський НКК «Моноліт» навчання та перевірку знань у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 1073 від 28.08.2019 р.) присвоєно
IV групи з електробезпеки (до 1000 В).

Фахівець з сертифікації Ноздрань Володимир Миколайович пройшов в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(протокол № 81-18 від 24.10.2018 р.) присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В).

Директор технічний Ханас Олег Ярославович, інженер з охорони праці Сачко Олександр 
Олександрович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» (протокол № 79-20/1 від 21.10.2020р.).

Директор Вернигора Олександр Миколайович, директор з виробництва Луценко Руслан 
Анатолійович, директор технічний Ханас Олег Ярославович пройшли в ДП «Дніпропетровський 
НКК «Моноліт» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 1330 
від 16.10.2019 р.).

Фахівець з сертифікації Ноздрань Володимир Миколайович пройшов в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 64/2-18 від 26.09.2018 р.).



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

Наказом № 08-0Д  від 17.02.2020 р. на підприємстві відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначений директор технічний Ханас Олег Ярославович.

Наказом № 036-0Д від 08.06.2020 р. на підприємстві відповідальним за безпечну експлуатацію 
та утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані призначений директор технічний Ханас 
Олег Ярославович, відповідальним за організацію нагляду за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів призначений директор з виробництва Луценко Руслан 
Анатолійович.

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

У ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» діє служба охорони праці створена наказом № 14 від 
08.01.2013 р. Наказом № Р31-ОД від 28.08.2020 р. затверджений новий склад служби охорони праці, 
інженером з охорони праці призначено Сачко Олександра Олександровича.

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» затверджені та введені в дію: наказом № 11-ОД від
24.02.2020 р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління 
охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; наказом № 58 від 27.07.2019 р. «Положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб».

У ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що 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» та «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.

На. підприємстві наказом № Р38-ОД від 08.10.2020 р. затверджений склад комісії з перевірки 
знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників: голова комісії 
Вернигора Олександр Миколайович -  директор; члени комісії: Ханас Олег Ярославович -  директор 
технічний, Сачко Олександра Олександровича -  інженер з охорони праці, Ноздрань Володимир 
Миколайович -  фахівець з сертифікації.

У ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 03/РП від 13.05.2019 р.), в тому числі Інструкція № 43 з охорони праці для машиніста 
мостового крану.

Працівники ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з охорони праці в комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол № 01-1/20 від 15.01.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 02/20 від 17.01.2020 р.) та 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від
10.06.2020 р.).

Працівник Зверянська Ірина Володимирівна здобула професійну підготовку за фахом машиніст 
крана металургійного виробництва у Дніпропетровському професійно-технічному училище № 11 
(диплом НР № 11654336 від 20.06.1999 р.).

Працівник Іонов Олександр Олександрович здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
крана мостового в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 16250 видане 26.12.2015 р.).

На, підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал протоколів 
перевірки знань, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал обліку видачі засобів



індивідуального захисту, журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, журнал 
обліку вантажопідйомних механізмів, журнал обліку та видачі наряд-допусків.______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Ня підприємстві в наявності експлуатаційна документація (журнали нагляду на 
вантажопідіймальне обладнання). Проведено експертне обстеження вантажопідіймального 
обладнання фахівцями ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ». за результатами якого крани допущені до 
подальшої експлуатації. Вантажопідіймальні крани пройшли позачерговий повний технічний огляд, 
проведений фахівцями ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів 
нафтогазового комплексу»._____________________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття та 
засобами індивідуального захисту згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджених наказом директора № 02-РД від 
14.01.2020 р. з урахуванням НАПОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».________________

засобів індивідуального захисту

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд у ВСП «Клініка медичної 
академії» ДЗ «ДМА» (заключний акт від 23.12.2019 р.У

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 р.. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове положення про службу хорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 00.0-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють 
на підприємстві». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації' 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

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 наряд-допусків. відповідальність 
покладається на керівників робіт.

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

Пі ттпригмптво забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками £  необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогоюу^іерііету та друкованих видань._____________________________________________________

ітивно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

Вернигора О.М.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці «СІ?  » <’ 2020 р. № / Ї О ' ґ ,  _________________

Примітки; 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, устатковання 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.
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