
Центр наданші адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, 
вулиця Гагаріна, будинок 26, ЄДРПОУ 36096221, директор виконавчий 
Сам арський Едуард Анатолійович, тел./сЬакс: (0-566) 638800_____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
___________________Е-та іІ: info@tw-vsmpoavisma.com.ua________________________

телеф аксу , адреса  електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телеф аксу, адр еса  електронної пошти;
53200, Дніпропетровська область, м . Нікополь, проспект 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 особам и стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди
ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»,______________________________

(найменування страхової компанії,
1 рік,№ ОПН6576 від 11.06.201 8 р . ______________________________ ^________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
пр ац і___
____________________________не П Р О В О Д И В С Я _____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Сам арський Едуард Анатолійович______________________________________
(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 маш ин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
-Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих п р и с т р о їв  

(стропів, траверсів, грейферів, захватів)___________ ___________________________
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м етра______________________

mailto:info@tw-vsmpoavisma.com.ua


Інші відомості
наказами по підприєм ству  призначено відповідальних:
-  А ум єнко  С .О . головного механіка - за технічно справний стан 

металургійного і технологічного (механічного) обладнання 
підприємства (наказ № 658 від 03.10.18р.),

-  Левченко А.М. головного енергетика - за технічно справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства (енергетичного 
обладнання підприємства до і понад 1000 В), о соба , відповідальна за 
електрогосподарство (наказ № 658 від 03.10.1 8р .)

-  Борисенко О.В. енергетика ТП, Крутіня Ю.В. механіка ТП -  за 
безпечну експлуатацію , зберігання і транспортування балонів із 
стисненими та зрідженими газами(наказ № 661 /1 від 05.10.18р.)

-  А у м є н к о  С .О . головного механіка, Левченко А.М. головного 
енергетика - за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогазозварювального і кисневого обладнання - та (наказ № 658 
від 03.10.18р .)

-  Борисенко О.В. енергетика ТП, Крутіня Ю.В. механіка ТП -  за 
безпечне проведення зварювальних і вогневих робіт (наказ № 658 від 
03.10.18р .)

Думенко С .О . головного м еханіка, Левченко А.М. головного 
енергетика, Арсентьева A.B. начальника ТП-начальника цеху - за 
організацію безпечного виконання робіт на висоті (наказ № 658 від 
03.10.18р .)

- Борисенко О.В. енергетика ТП, Крутіня Ю.В. механіка ТП 
Арсентьева A.B. начальника ТП - начальника цеху -  за забезпечення і 
контроль безпечного виконання робіт на висоті, застосування і 
експлуатацію технічно справних пристроїв та засобів колективного 
захисту при  виконанні робіт на висоті (наказ № 658 від 03.10.18р .)

-  Кубаря І.В. старш ого м ай стр а  кранового господарства - за 
своєчасний огляд, випробування вантажопідіймальних і 
вантажозахоплювальних пристроїв та тари, виготовлення 
вантажозахоплювальних пристроїв відповідно до нормативної 
документації', ведення необхідної документації. - (наказ № 537 від 
08.08.18р .)

-  Борисенко О.В. енергетика ТП,_______Крутіня Ю.В. механіка ТП -
за справний технічний стан автонавантажувачів (наказ № 52 від 
24.01.17р.)

Журавльова A .A . заступника начальника цеху - за безпечне 
проведення робіт автонавантажувачами (наказ № 52 від 24.01.1 7р .)

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



Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів
господарювання
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах 
дії с т р у м у  високої частоти________________________________________________________
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, о т р у й н и м ,  вибухонебезпечним та інертним 
газо м _________________________________________________________________________________
- Зварювальні роботи
- Ковальсько-пресове устаткування, а са м е :
- гідропрес (установка для гідравлічних випробувань труб діаметром
15...20мм), дата виготовлення -  1994р, країна походження -  Україна;
- гідропрес (установка для гідравлічних випробувань труб діаметром
20 ...60мм), дата виготовлення -  1998о, країна походження -  Україна;
- гідропрес для контооля труб діам етром  20... 114мм, дата 
виготовлення -  1998р , країна походження -  Україна;
- ротаційно-кувальна м аш ина для забивання кінців труб діаметром 
30мм, тип В242А, дата виготовлення -  1954р, країна походження -  
СРСР;
- кулачково-правильний прес, дата виготовлення -  1956р , країна 
походження -  СРСР;
- прес т у г и х  посадок, дата виготовлення -  1956р ., країна походження -  
СРСР;
- прес тугих посадок, дата виготовлення -1964р., країна походження -  
СРСР
- Технологічні транспортні засоби, а са м е :___________________________________
-автонавантажувач дизельний Нуипсіаі 140Р-7Е,рік виготовлення 2013,
країна_______ виробник_______ Південна_______ Корея,_______ ідентифікаційний
№Н Н КН F07TD0000031
-автонавантажувач електричний Нуипсіаі 25В-9, рік виготовлення 2013,
країна_______ виробник_______Південна_______ Корея,_______ ідентифікаційний
№ННКНВ102KD0000148
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

70 робочих м ісць, з них 35 на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм,
будівель і с п о р у д  (приміщень)- 2, з них: виробничих об'єктів(цехів)- 
1 ,алмінбудівля -  1, дільниць - 7, с т р у к т у р н и х  п ід р о з д іл ів  - 5_________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Наказом віл 20.12.2010р. № 326 на п ід п р и є м с т в і  створено відділ з
охорони праці та промислової безпеки, наказами від 07.09.2015р . № 
441 затверджено положення п р о  відділ охорони праці та промислової 
безпеки, від 17.05.2016р . № 305 затверджено положення про систем у 
управління охороною праці на підприємстві та від 25.05.15р . N2 186/К 
призначено начальника відділу о х о р о н и  праці та промислової безпеки 
Комлик О.В.__________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені наказами керівника 
інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт: БТІ 22 «Для слюсаря- 
ремонтника з такелажу й вантажозахватних пристроїв. Керівництво по 
виготовленню, експлуатації і бракування чалочних засобів та 
вантажопідйомності пристроїв», БТІ 02 «При виконанні робіт на висоті», БТІ 07 
«Для електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання до 
1000В», БТІ 08 «Для електрогазозварників, газозварників», БТІ 38 «Для водіїв 
автонавантажувачів» БТІ 18 «З безпечної експлуатації, транспортуванню, 
зберіганню балонів з стісненими, зрідженими та розчиненими газами», БТІ 
67 «Для коваля на молотах і пресах», БТІ 04 «Для слюсарів-ремонтників» та 
інші.

•

На підприємстві № 69 від 26.01.2018р. створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання 
та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці, додержання 
яких входить до функціональних обов’язків працівників підприємства, 
електробезпеці, надання першої медичної допомоги у спеціалізованих 
навчальних закладах та мають відповідні посвідчення..

Навчання, перевірка знань та інструктажі з охорони праці для 
працівників підприємства проводяться на підприємстві згідно «Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці», затвердженого наказом від 22.08.2017р. № 409/1. Наказами по 
підприємству розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
білети з перевірки знань з питань охорони праці, наказом від 02.01.2018р. 
№12 затверджено план - графік проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці у робітників, спеціалістів та керівників згідно 
специфіки виробництва. З працівниками проводяться інструктажі з охорони 
праці у відповідності до вимог чинного законодавства. Допуск робітників до 
самостійного виконання робіт здійснюються після проведення програми 
стажування(дублювання) кваліфікаційного навчання та перевірки знань і 
відповідних інструктажів з охорони праці.

На устатковання, обладнання, машини, механізми підприємства 
розроблені паспорта та інша експлуатаційна документація. Експлуатація, 
технічні обслуговування та огляди устатковання, обладнання, машини, 
механізми здійснюються згідно вимог чинного законодавства та 
затверджених графіків.

Підприємством отримані Дозволи на експлуатацію обладнання 
підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки згідно 
Постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію



(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
терміном дії до 2023р.

Працівники підприємства забезпечені у п о в н о м у  обсязі спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно специфіки робіт та 
"Норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам TQB ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА", затверджених колективним 
договором підприємства.___________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам чинної 
нормативно-правової та законодавчої бази з питань охорони праці і 
промислової безпеки, а саме: в наявності є приміщення для проведення 
навчання та перевірки знань з питань охороні праці, які обладнані 
необхідними методичними посібниками, сучасними технічними засобами 
навчання та наочними матеріалами тощо. Працівники підприємства у 
повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами та інструкціями 
з охорони праці і промислової безпеки згідно специфіки виробництва, крім 
того, для візуалізації та вільного доступу вказана документація розміщена на 
стендах з охороні праці виробничих дільниць та серверному диску у 
комп’ютерній мережі підприємства. Підприємство щомісяця отримує 
спеціалізовані періодичні видання з охороні праці.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної 

документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення)

Ж -

(підпис) 

20^  р.

Е.А.".Самарський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрге^аЯа у журналі 
господарювання у територіальному органі 

20^р

обліку су б ’єктів 
Держпраці ___

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.” .


