
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
______________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________

__________________ «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, кабінет 316. 
______________________Код згідно СДРПОУ 41696004________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________ Ниренков Свгеній Сергійович, +38050 283 39 40, Lmz2017@ukr.net______
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

________ на території України________________
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 страхування 
відсутній________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я1________________ Ниренков Свгеній Сергійович__________________________
(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:
Ремонт 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, 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: обладнання та захисні 
системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання) (до 35 кВ включно)._______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

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

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

10 робочих місць, з них 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

______________________ будівель І СПОРУД (приміщень)-1,________________________

mailto:Lmz2017@ukr.net


ш будівель і споруд (приміщень),
_______виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  2._________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Наказом № 8 від 14.05.2018 р. на підприємстві затверджено склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці підприємства: _________________________________________________
Голова комісії: директор Ниренков Євгеній Сергійович;
Члени комісії: інженер з охорони праці Крупенко Ольга Володимирівна;

головний інженер Гладков Сергій Володимирович; 
начальник виробничої дільниці Фролов Степан Степанович.

Наказом № 21 від 25.07.2018 р. головного інженера Гладкова Сергія Володимировича призначено 
відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства. __________________________________________________
Наказом № 21 від 25.07.2018 р. затверджено перелік осіб, які мають право бути керівниками робіт.
допускачами, наглядачами, членами бригади в діючих електроустановках._____________
Наказом № 21а від 25.07.2018 р. начальника виробничої дільниці Фролова Степана Степановича 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт з ремонту обладнання та захисних 
систем, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечних середовищах 
й устатковання напругою понад 1 000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж:
технологічне_____________ електрообладнання)_____________ (до_____________ 35_____________ кВ
включно).___________
Наказом № 21 а/1 від 25.07.2018 р. відповідальним за організацію робіт з ремонту обладнання та 
захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечних 
середовищах призначено начальника виробничої дільниці Фролова Степана
Степановича.________________________________________________________________________
Наказом № 21а/2 від 25.07.2018 р. відповідальним за якісне виконання робіт з ремонту обладнання 
та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечних
середовищах_______ призначено_______ головного_______ інженера_______ Г ладкова_______ Сергія
Володимировича. _________________________________________________________________
Наказом № 29 від 27.07.2018 р. відповідальність за стан і утримання 313 покладено на головного
інженера Гладкова Сергія Володимировича.____________________________________
Наказом № 31 від 27.07.2018 р. головного інженера Гладкова Сергія Володимировича призначено 
відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної документації; вхідного контролю 
конструкцій, виробів, матеріалів; вхідного контролю устаткування; операційного контролю та
приймання робіт. ___________________________________________________
Наказом № 39 від 27.07.2018 р. майстра Фролова Степана Степановича призначено відповідальною 
особою за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому
місці._____________________ _________________________________________________________
Наказом № 40 від 27.07.2018 р. відповідальність за забезпечення, встановлення, упровадження та 
підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю, директор поклав на 
себе.___________________ * ________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
Наказом № 41 від 27.07.2018 на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів
індивідуального захисту. _____________________________________________________

промислової безпеки;
Наказом № 19 від 01.11.2017 р. на підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби 
охорони праці покладено на інженера з охорони праці Крупенко Ольгу 
Володимирівну. _____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці.
Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у
встановленому порядку: _____________________________________________________
Посадові особи підприємства мають повну вищу освіту за спеціальностями: технологія 
машинобудування; електропостачання та електрозбереження; електропривод і автоматизація 
промислових установок; промислова теплоенергетика та енергозбереження; промислова
електроніка.__________________________________________________________________________
Директор Ниренков Євгеній Сергійович, головний інженер Гладков Сергій Володимирович, 
начальник виробничої дільниці Фролов Степан Степанович та інженер з охорони праці Крупенко



J.ibra Володимирівна пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи 

' № 87/4.7 від 23.04.2018; № 050 від 22.03.2018). Директор Ниренков Євгеній Сергійович, головний 
інженер Гладков Сергій Володимирович, начальник виробничої дільниці Фролов Степан Степанович 
та інженер з охорони праці Крупенко Ольга Володимирівна пройшли навчання НПАОП 28.0-1.33-13 
«Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 
77-18 від 19.10.2018). Директор Ниренков Євгеній Сергійович, головний інженер Гладков Сергій 
Володимирович, начальник виробничої дільниці Фролов Степан Степанович та інженер з охорони 
праці Крупенко Ольга Володимирівна пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в 
ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 108 від 22.04.2020; IV група з електробезпеки). Директор 
Ниренков Євгеній Сергійович, головний інженер Гладков Сергій Володимирович, начальник 
виробничої дільниці Фролов Степан Степанович та інженер з охорони праці Крупенко Ольга 
Володимирівна пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 092 від 25.04.2018). Директор 
Ниренков Євгеній Сергійович, головний інженер Гладков Сергій Володимирович, начальник 
виробничої дільниці Фролов Степан Степанович та інженер з охорони праці Крупенко Ольга 
Володимирівна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 090 від 24.04.2018). Директор 
Ниренков Євгеній Сергійович, головний інженер Гладков Сергій Володимирович, начальник 
виробничої дільниці Фролов Степан Степанович та інженер з охорони праці Крупенко Ольга 
Володимирівна пройшли навчання НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 104-18 від 26.12.2018).___________________________
Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.__________________________
Робітникам підприємства Ревенку Віктору Владиславовичу. Герцику Роману Сергійовичу і Яцишину 
Святославу Ігоровичу присвоєна кваліфікація електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування IV розряду (посвідчення №№ 017298. 017299 і 017300. видані ДАТ «Будівельна 
компанія «Укрбуд» ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
02.02.2009).________________________________________________________
Електрозварник Ревенко Віктор Владиславович на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими 
Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61. допущений до ручного дугового (111) 
зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0.6 
МПа. технологічного обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 111 й 
посвідчення зварника № КВ-19/999-1 від 11.10.2019. видані ДП «УВК «КП
«Яніпросантехмонтаж»), ___________________________________________________________
При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони 
праці на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних
методів робіт._______________________________________________________________
Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві 
здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці».__________________
Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних 
питань з охорони праці. НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт. «Правила технічної експлуатації



електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі 
виконуваних робіт. НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в обсязі виконуваних 
робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від 03.02.2020; № 2 
від 04.02.2020: № 3 від 05.02.2020; № 4 від 06.02.2020; № 5 від 
07.02.2020)._______________________________________
Електротехнічний персонал пройшов чергову перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у своїй постійно діючій комісії (протокол № 2
від 26.10.2020). присвоєно III та IV кваліфікаційні групи.______________________________
Наказом № 19 від 25.07.2018 р. затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою для проведення 
яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці та призначено 
особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 20 від 01.11.2017 р. на підприємстві затверджено «Положення про службу охорони 
праці» і «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці». ______ _ _ ________ _______________ _____________________________ _______________________
Наказом № 20 від 01.11.2017 р. затверджено посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, 
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 15 примірників), в тому 
числі інструкцію № 5 з охорони праці під час виконання ковальсько-пресових робіт, інструкцію № 7 з 
охорони праці при виконанні робіт з інструментом та пристроями тощо.
Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на 
виконання заявлених видів робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно-
правових актів.____________________________________________________________
Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли
інструктаж.__________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться: 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 реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання 
електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал обліку, перевірки та 
випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін.; журнал реєстрації нарядів-допусків на 
виконання газонебезпечних робіт; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями.____________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
Ремонт обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі, електричного устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) підприємство 
виконує відповідно до інструкцій і рекомендацій заводів-виробників та за технічною документацією.
що____________ затверджується____________ особою.____________ відповідальною_________ за
електрогосподарство.__________________
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на
виконання робіт підвищеної небезпеки.__________________________________________
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступне 
обладнання, прилади, інструмент, інвентар та засоби індивідуального захисту: комплекс для перевірки 
електричних параметрів електроустатковання;осцилограф типу ЕЛ-1; мегометри; спеціалізований стенд 
для розбирання електроустатковання; пристосування для знімання підшипників; знімачі; металеві гачки; 
пристосування для видалення обмоток електрообладнання; ванна промивна; компресор повітряний; 
установка для просочення обмоток; піч сушильна; піч для відпалу обмоток; спеціалізований інструмент; 
обмотувач електроустатковання; слюсарний інструмент; вимірювальний інструмент; пінцети 
магнитні. пінцети прості, щітки, ізолювальні штанги та кліщі; покажчики напруги; іскробезпечний 
інструмент; боти діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні; молотки слюсарні, 
рукавиці комбіновані, респіратор; навушники, окуляри захисні; шланговий протигаз, первинні засоби



ложежогасіння тощо. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів- 
виготовлювачів. Представлено акт випробування від 17.12.2018 р. на герметичність шлангових 
протигазів. Протигази перевіряють на герметичність перед виконанням кожної газонебезпечної 
роботи. ____________________________________________________________
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устатковання: 
паспорти на устатковання. інструкції з експлуатації заводів-виробників. схеми розміщення на заявлене 
устатковання, яке знаходиться у справному стані. Виробниче устаткування відповідає вимогам 
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30 січня 2013 року № 62.________________________ ____________________________

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у
картках обліку.________________________________________________ _ _

засобів індивідуального захисту,
Контроль стану електричного устатковання за договором № 22 від 17.08.2020 р. проводиться 
електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30 Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022 р.; дозвіл 
№ 1508.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 
22.10.2022 р.У ________ ___________  . _
На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на 
роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) 
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 
(заключний акт, виданий 26.12.2019 р. КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 8»),______________________________________________________
Ня підприємстві організовано проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до 
вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.____________________
На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України 
«Про охорону праці». НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» тощо. 
Наказом № 38 від 27.07.2018 р. відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду
нормативно-правових_____ актів_____ з_____ охорони_____ праці_____ директор_____ поклав_____ на
себе. __________________________________________ _
Працівники підприємства » забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з нормами,
питною водою й газованою солоною водою. __________________________________________
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам чинного законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки._______ __________________________________________

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

Є.С. Ниренков
(ініціали та прізвище) 

16 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Л З  / £ ______ •



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.

1 7  ГРУ 2020 ) ласті


