
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковський посуд»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115,__________________
_______________________________код згідно ЄДРПОУ 33905850__________________________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ

Т.в.о. директора Коба Миколай Володимирович тел. (05693) 69-75-06_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

E-mail:OfficePosuda@nmpp.interpipe.biz________________________________________________________
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;

51200 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115;__________________________
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
Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»______________

(найменування страхової компанії,
Договір № 3501170 від 10.06.2020 року строк дії страхового полісу до 13.06.2021 р._______________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ 20.05.2020р.______________
(дата проведення аудиту)

Я , Коба Миколай 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 та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:______________________________________

(найменування виду робіт
Водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт: котел водогрійний ARS 150 OVK,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності)
заводський номер №150-4541-06, 2020р,Україна, котел водогрійний ARS 150 OVK, 2020р, заводський

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
номер №150-4540-06, 2020р.в., Україна,- п.8 додатку 7 до Порядку

які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Адміністративно побутові та виробничі приміщення орендовані (договір оренди №58/20 
від 30 грудня 2019 року з АТ «Інтерпайп НМТЗ») Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 115 кількість будівель і споруд (приміщень) -  8, кількість виробничих об’єктів 
(дільниць) -  1 _____

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

Інші відомості Т.в.о. директора -  Коба Миколай Володимирович, (посв. №10223), який пройшов 
навчання законодавчих та нормативно - правових актів з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат
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«Дніпробуд» (витяг з протоколу № 1063 від 21.09.2020 року); заступник директора з виробництва 
Сухенко О.В. (посв. №2198), який пройшов навчання законодавчих та нормативно - правових актів з 
охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з протоколу № 171/4 від 
17.02.2020року); начальник служби промислової безпеки, охорони праці та навколишнього 
середовища Герега А.В (посв. №2197), який пройшов навчання законодавчих та нормативно - 
правових актів з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з протоколу № 171/4 
від 17.02.2020року); головний механік енерго-механослужби Явір В.Г. (посв. №1938), який 
пройшов навчання та законодавчих та нормативно - правових актів з охорони праці в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з протоколу № 133/3 від 07.02.2019 року); головний 
енергетик енерго-механослужби Кобеза О.Ю. (посв. №4156), який пройшов навчання законодавчих 
та нормативно - правових актів з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з 
протоколу № 166/5 від 15.02.2019 року) та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» заступник директора з 
виробництва Сухенко О.В, головний енергетик Кобеза О.Ю., начальник ремонтно-аналітичного 
відділу, начальник служби промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища 
Герега А.В (витяг з протоколу №378/6 від 15.06.2020 року) головний механік Явір В.Г. (витяг з 
протоколу № 1149/15 від 25.09.2019 року) та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.________________________________________________________

НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила ОП у газовому господарстві підприємств чорної металургії» 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» заступник директора з виробництва 
Сухенко О.В. (витяг з протоколу №515/14 від 06.07.2020 року), головний механік Явір В.Г. 
головний енергетик Кобеза О.Ю. (витяг з протоколу № 223/7 від 27.02.2019 року), начальник 
служби промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. Герега А.В (витяг з 
протоколу №365 від 23.04.2018 року) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області.

НПАОП 0.00-1.69-13 «Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» головний механік Явір В.Г. (витяг з протоколу №565/14 від 
13.06.2018 року), заступник директора з виробництва Сухенко О.В., головний енергетик Кобеза 
О.Ю., начальник служби промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. Герега 
А.В (витяг з протоколу № 903 від 25.08.2020 року) та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» заступник директора з виробництва 
Сухенко О.В., головний енергетик Кобеза О.Ю. (витяг з протоколу №5/1 від 03.01.2020 року), 
головний механік Явір В.Г. (витяг з протоколу № 218/6 від 26.02.2019 року), начальник служби 
промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, Герега А.В (витяг з протоколу 
№257/7 від 26.03.2018 року) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Наказом №16 від 09.01.20р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
електрогосподарства призначено головного енергетика Кобезу О.Ю., який пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 
1000В) (витяг з протоколу № 138/2 від 07.02.2020 року);

Наказом №2262 від 19.10.20р. відповідальною особою за технічний стан та 
безпечну експлуатацію котлів призначено головного механіка Явіра В.Г. 
та призначено обслуговуючий персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має 
відповідну кваліфікацію, щодо обслуговування обладнання під тиском, а саме навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу № 15-Ц від 30.09.2020 року), НПАОП 0.00-1.69-13 «Правил охорони



праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» (витяг з протоколу № 16-Ц від 09.10.2020 року);

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

Згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві наказом по №1974 від 
14.09.2020р. створена служба охорони праці Функції служби охорони праці здійснює начальник 
служби промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища Герега А.В. згідно з 
наказом від 14.11.2017р. № 337-к (посв. №2197 видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» на
підставі протоколу 171/4 від 17.02.2020року)._________________________________________________

На підприємстві наказом від 14.09.20р.№1978 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії заступник директора з виробництва Сухенко О.В., члени комісії:
Герега А.В., Кобеза О.Ю., Явір В.Г.___________________________________________________________

Також на підприємстві розроблені:______________________________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №1975 від

14.09.2020р.)_______________________________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

(наказ про перегляд та затвердження №2020 від 18.09.2020р.)____________________________________
Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження 

№2696 від 23.12.2019р.), що містить комплекс положень, заходів та рекомендацій, які 
встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, спрямованої на створення
безпечних та здорових умов праці для працівників.______________________________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження
№2696 від 23.12.2019р.)_______________________________________________________________________

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №2696 від 23.12.2019р.)_________________________________________________________

Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж робітників 
проводиться згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 по відповідних програмах, затверджених 
керівником підприємства, про що робиться запис в журналі реєстрації інструктажів. Журнали 
обліку проведення інструктажів, реєстрації інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з 
охорони праці, ведуться відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №2906 від 
13.12.2019р.), в тому числі: БТІ 00.03.19 «Інструкція при використанні природного газу і правила 
техніки безпеки при його спалюванні»; БТІ 00.09.19 «Інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт в судинах, колодязях, тунелях, резервуарах, заглиблених місцях, спорудах, замкнутих 
просторах»; БТІ 00.18.19 «Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів працюють під 
тиском»; БТІ 00.19.19 «Інструкція з охорони праці по режиму роботи безпечному обслуговуванню 
балонів працюють під тиском»; БТІ 00.21.19 «Інструкція з охорони праці при роботах з ручними 
інструментами та пристроями» БТІ 00.01.19 «Загальні правила безпеки для працівників ТОВ 
«Новомосковський посуд»; БТІ 00.04.19 «Інструкція по застосуванню бірочної системи на ТОВ 
«Новомосковський посуд».

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на. підприємстві:
- журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; 
журнал обліку інструкції з охорони праці; журнал реєстрації видачі-приймання ключ-бірок, жетон- 
бірок; журнал обліку робіт по нарядам-допускам.

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

На. підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що 
декларується, а саме паспорт та керівництво з експлуатації. Згідно ПКМУ №687 від 26.05.2004р. 
«Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проведено технічний огляд 
котлів видано позитивний висновок технічним експертом ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ».

експлуатаційної документації
Працівники підприємства ТОВ «Новомосковський посуд», 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», затвердженим 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246



/
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у «ВП 

Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Заключний акт, складений за результатами періодичного 
медичного огляду від 08.07.2019р.)._________________________________________________________

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

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використані 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту (костюм бавовняний (на 12міс), черевики шкіряні (на 12міс), 
рукавиці, каска захисна (до зносу), окуляри захисні (до зносу) взимку додатково: куртка утеплена 
(на Збміс) та інше) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313. Наказом №2996 від 23.12.19р. на підприємстві створена комісія з 
приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на 
відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують 
за призначенням, зберігають у технічно справному стані.________________________________________

засобів індивідуального захисту
Персонал підприємства забезпечений відповідним побутовими приміщеннями, які

ві оповідають санітарно -  гігієнічним умовам згідно нормативних актів._________________________
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування пігтиишеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 із 
змінами; 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». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, 
що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 00.0-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використані працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів».____________________________________________________

На підприємстві розробленні та затвердженні програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети. Підприємства забезпечене необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові 
акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих
видань._______________________

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

Т.в.о.директора ______ М.В. Коба
Ф (ініціали та прізвище)

М.П.
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм^пшіисом 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.


