
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА»,_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3,

код ЄДРПОУ -  33355209,___________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________директор -  Целобанов В.М., тел. +38 (097) 053-92-04, e-mail: td-rpa@i.ua_________
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;
50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3 та 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
за адресами замовників згідно укладених договорів____________________________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______________________ ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС».

(найменування страхової компанії,
Строк дії договор з 01.10.2020р по 30.09.2021р_______________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______________________________________ 27.11.2019

(дата проведення аудиту)

Я, Целобанов Василь 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, устаткування підвищеної небезпеки

(найменування виду робіт
Ковальсько-пресове устаткування: гнучкий гідравлічний прес СРШ-150 ШТОК інв 
№104148_виробник Росія дата виготовлення 31.12.2014, гідравлічний гибочний верстат 
WC67Y-63/2500 інв. № 1040093 виробник Германія дата виготовлення 06.10.2011р. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 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,

mailto:td-rpa@i.ua


Виробниче приміщення: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд
37/3_________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І ВІДОМОСТІ 2

Наказом №1, №2. від 08.01.2020 р. на підприємстві створені комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці та елек тробезпеки.
Документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань 
охорони праці, а також по професіям, які пов'язані з підвищеною небезпекою:
- директор Целобанов В.М., пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області за програмами:
- законодавчі і нормативні акти з питань охорони праці, пожежної безпеки гігієни праці, 
електробезпеки, наданню домедичної допомоги потерпілим (протокол №107/4.20-2019) . 
-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском (протокол № 2/81 від 19.02.2020):
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол № 2/83 від 19.02.2020):
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№ 2/77 від 19.02.2020):
Навчання в Дп «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»: «Правилам безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правилам технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №98 від 07.08.2020. №8/22 від 
17.08.2020). (V гр. з електробезпеки до та понад 1000В ).
Начальник відділу охорони праці Клімов Д.В.
-пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» м. 
Кривий Ріг та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області за програмами:
- законодавчі і нормативні акти з питань охорони праці, пожежної безпеки гігієни праці. 
електробезпеки, наданню домедичної допомоги потерпілим (протокол №107/4.20-2019) . 
-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
підтиском (протокол № 2/81 від 19.02.2020):
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол № 2/83 від 19.02.2020):
-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол № 2/77 Іід  19.02.2020):
-Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, (протокол №028/4.20- 
2020): (IV гр. з електробезпеки дота нонад 1000В ).
-Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол №124 від 
03.03.2020р.).
Протокол №131 від 21.03.2018р. Дочірнього підприємства «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривбасбуд» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія 
«Укрбуд». що уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці 
Дзюріч О.С. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки:



Начальник виробництва Мартиненко І.В. пройшов навчання в Приватному підприємстві
«КРІОЛ» НПАОП 0.00-1.68-13 «Правил охорони праці під час холодного оброблення 
металів», НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальсько - пресових 
робіт та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи №316 від 29.07.2020)
Начальник дільниці Волкова О.І. пройшла навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.68- 
13 «Правил охорони праці під час холодного оброблення металів». НПАОП 28.0-1.33-13 
«Правил охорони праці під час ковальсько - пресових робіт»(протокол №4 від 19.02.2019 
засідання комісії по перевірці знань ).
Наказом № 24 від 27.05.2020 начальник дільниці Волкова О.І. призначена відповідальною
за безпечне виконання робіт на пресах________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки;

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці», для виконання заявлених видів 
робіт на підприємстві створені відповідні служби, в тому числі з охорони праці, яку 
очолює начальник відділу охорони праці Клімов Д.В. -  наказ № 45 від 24.07.2017 р.;

На підприємстві розроблені та введені в дію:
- «Положення про систему управління охороною праці на ТОВ «НВП-РУДПРОМ- 
АВТОМАТИКА», затверджене наказом № 62 від 18.11.2019 р.;
- Положення про службу охорони праці - наказ № 45 від 24.07.2017 р.:
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
-  наказ № 40 від 13.07.2017 р.:
- Перелік інструкції з охорони праці - наказ № 33 від 10.08.2020 р в тому числі:
«Інструкція з охорони праці при роботі на гідравличному пресі» ОП 15-2018:
«Інструкція з охорони праці при роботі на верстаті для різки, гибці, перфорації мідних та 
алюмінієвих електричних шин» ОГІ 11-2019
На підприємстві ведуться наступні журнали реєстрації:
- проведення вступного інструктажу з охорони праці:
- проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці:
- видачі інструкцій з охорони праці:
- нещасних випадків на виробництві:
- протоколів перевірки знань Г1БЕЕС. ПТЕЕС:
- обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:
- обліку та зберігання засобів захисту:
- оперативний журнал:
- обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.
На підприємстві організовано проведення первинного, повторного, позапланового та
цільового інструктажів з охорони праці._________________________________________
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Працівники підприємства Кривошей М.В.. Коваїенко С.Г. , які експлуатують пресове 
обладнання, пройшли навчання НПАОП 0.00-1.68-13 «Правил охорони праці під час 
холодного оброблення металів». НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час 
ковальсько - пресових робіт в Приватному підприємстві «КРІОЛ» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №314 
від 30.07.2020)



Працівники підприємства під час виконання заявлених робіт перебувають під дією таких
небезпечних факторів: ураження електричним струмом, механічних ушкоджень, фізичного 
та психологічного перевантаження.
На підприємстві в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та 
настанови з експлуатації. Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.______________________________________________________________

експлуатаційної документації 

Працівники, які експлуатують пресове обладнання, забезпечені спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі, а 
саме: костюм бавовняний, фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним 
просоченням, черевики шкіряні з металевим носком, рукавиці антивібраційні, каска 
захисна, окуляри захисні відкриті, навушники протишумові . На кожного працівника 
заведена особиста карточка 313. Ведеться Журнал видачі повернення спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту._______________________________________________

засобів індивідуального захисту 

При прийомі на роботу роботодавець під розписку інформує працівників про умови праці 
та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в 
таких умовах.
Працівники підприємства пройшли медичний огляд у Криворізькій ЦРЛ -  заключний акт за 
результатами періодичного медичного огляду працівників від 26.11.2020 р.
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони праці. На підприємстві 
розроблені та затверджені програми проведення та перевірки знань з питань охорони праці, 
тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці, по професіям Матеріально- 
технічна і нормативна база відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів з

ня)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці № 2021 р.

№ __________

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, устаткування 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.

охорони прщц-Д0с.татні для виконання заявлених робіт.
їо^^тт^Й-И^їазіювої та матеріально-технічної бази навчально-методичного заоезпечен

В.М. Целобанов
ініціали та прізвище)



і слссне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

....Ш .
ЯНОУ/'


