
Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

в ОЬЛЧЗУ-п 2, т
■ Ш

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

ВІДОМОСТІ про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

НІСТЮ «НАУЧНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМТЕШЮСТАЛЬ»; 53201. 

Дніпропетровська область, м.Нікодоль, пр. Трубників, 56; ЄДРПОУ - 34610599; Довбиш 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по

Євген Дмитрович; (0566) 630-358; ats@,trubostal.com.ua_________________________________
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: 

Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр. Трубників. 56_______________________________
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  страхування відсутнє.  

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони
праці _________________ не проводився_____________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Довбиш Євген Дмитрович___________________________________________________
(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:
Ковальсько-пресове устатковання: прес гідравлічний П-6384. 1985р.в. СРСР; прес

гідравлічний ПО-443, 1979р.в. СРСР.___________________________________________________
(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, 

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

- 2; будівель - 1; виробничих об'єктів - 1._____________________________________________
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ Технічний директор Слончак Володимир Павлович пройшов 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 

навчання Законів України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове державне______



охорони праці та промислової безпеки;

соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів, протокол перевірки знань №63/4.2/2018/52 від 

26.03.2018р. КП «Навчально - курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»; 

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній промисловості», протокол 

перевірки знань №17-18 від 18.05.2018р. КП «Навчально - курсовий комбінат 

«Дніпропетровської обласної ради».____________________________________________________

Головний електромеханік Колесник Олександр Миколайович пройшов навчання Законів 

України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 

правових актів, протокол перевірки знань № 52 від 19.03.2018р. КП «Навчально - 

курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 

охорони праці у металургійній промисловості», протокол перевірки знань №17-18 від 

18.05.2018р. КП «Навчально - курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради».

Інженер з охорони праці Порошин Володимир Миколайович пройшов навчання Законів 

України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 

правових актів, протокол перевірки знань № 95 від 21.05.2018р. КП «Навчально - 

курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради».

Робітники мають професіну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах:

- пресувальник на випробуванні труб і балонів Герцик Роман Сергійович - посвідчення № 

1320/2. видане ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» від 15.01.2018р.;

- пресувальник на випробуванні труб і балонів Яцищин Сергій Ілліч - посвідчення № 

1320/1, видане ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» від 15.01.2018р.

На підприємстві створена служба охорони праці наказом №13 від 02.03.2018р.._________
наявністю служби охорони праці,
розроблені та затверджені наказами директора інструкції з охорони праці по професіям 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
та видам робіт згідно затвердженного переліку інструкцій з охорони праці наказом №14 

від 03.04.2017р., по яким проводяться інструктажі з питань охорони праці для працівників 

підприємства, та створено наказом №19 від 05.03.2018р. постійно діючу комісію з

перевірки знань з питань охорони праці.________________________________________________

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:________

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці:

-до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію: _________________________________________________________________

- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу з питань

охорони праці на робочих місцях.______________________________________________________

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація._______________________
експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
засобів індивідуального захисту,
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та 

наказу №17 від 02.03.2018р. працівники ТОВ «НВП «АТОМТЕПЛОСТАЛЬ». які 

виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 313: 

костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, каска захисна з 

підшоломником, респіратор газопилозахисний, окуляри захисні та іншими засобами 

індивідуального захисту.



Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони

праці. Наданий перелік журналів з охорони праці, який ведеться на підприємстві,

затверджений директором підприємства: _____________________________________________

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; ___________________

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;_______________________________

-журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;_________________________________

-журнал протоколів перевірки знань;_________________________________________________

-журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням;_________________________________

-журнал огляду технологічної тари та вантажозахоплювальних пристроїв;_____________

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 

зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення_______

- Закон України «Про охорону праці».__________________________________________________

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. •_____________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту._____________

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.___________________

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці._________

- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

іструкцій з охорони праці._____________
авчально-методичного забезпечення)

________ Є.Д.Довбиш ____________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 

2 (К Г р .

Примітки: 1. Фізична о соба  —  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) м аш ин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особам и, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .

- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку іг
нормативно-правової та матеріально^гехнічної_бд^

енно«


