
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ | Т*0®
відповідності матеріально-технічної бази вимогам ' < Р У  2018 

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_____

місцезнаходження,
________________________________41696004______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
______________ ____________ Директор Ниренков Євгеній Сергійович______________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
_____________ ________________(050) 283 39 40. Ьтг2017(а>,ukr.net ______________

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;
49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54 .________

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 
_____________________________________ відсутній_______________________________

(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, Ниренков Євгеній 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: 

Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 Порядку): експлуатація ковальсько-пресового
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

_____устатковання, а саме: прес гідравлічний типу П6330, 1988 р.в., СРСР (п. З______
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

додатку 7 Порядку).____________________________________________________________
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць,
_____________________ 2_____________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
___________________________ 2__________________

будівель і споруд (приміщень),
2

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

охорони праиі та промислової безпеки наказом №  18 від 01.11.2017 покладено на______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

інженера з охорони праиі Крупенко О.В. Наказом №  19 від 01.11.2017 інженером з
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони праиі призначено Крупенко О. В. Наказом №  20 від 01.11.2017 на_____________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підприємстві розроблено та затверджено «Положення про службу охорони праиі» й
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». 
На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони 
праиі здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праиі». На підприємстві наказом № 20 від 01.11.2017 розроблено та 
затверджено посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праиі. інструкції з 
безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 15 примірників), в 
тому числі інструкцію № 5 з охорони праиі під час виконання ковальсько-пресових робіт, 
інструкцію № 7 з охорони праиі при виконанні робіт з інструментом та пристроями, 
інструкцію № 8 на виконання зварювальних робіт, інструкцію з охорони праці для 
стропальника, інструкцію з охорони праці для коваля-штампувальника тощо. Наказом №  
8 від 14.05.2018 на підприємстві переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці. Директор Ниренков Є.C.. головний інженер Гладков C.B.. начальник 
виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер з охорони праиі Крупенко О.В. пройшли 
навчання загальних питань з охорони праиі в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протоколи №  
87/4.7 від 23.04.2018: №  050 від 22.03.2018). Директор Ниренков Є.С., головний 
інженер Гладков C.B.. начальник виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер з 
охорони праиі Крупенко О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
(протокол №  049 від 21.03.2018). Директор Ниренков C.C.. головний інженер Гладков 
C.B., начальник виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер з охорони праці Крупенко 
О.В. пройшли навчання НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праиі під час 
ковальсько-пресових робіт» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №  77-18 від 
19.10.2018). Директор Ниренков C.C.. головний інженер Гладков C.B.. начальник 
виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер з охорони праиі Крупенко О.В. пройшли 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
(протокол №  088 від 23.04.2018; IVгрупа з електробезпеки). Директор Ниренков C.C.. 
головний інженер Гладков C.B.. начальник виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер 
з охорони праці Крупенко О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
(протокол №  090 від 24.04.2018). Директор Ниренков Є.C.. головний інженер Гладков 
C.B., начальник виробничої дільниці Фролов С.С. та інженер з охорони праиі Крупенко 
О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праиі під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального 
обладнання» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №  092 від 25.04.2018). 
Електрозварник Ревенко В.В. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правша атестації зварників», затвердженими
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Держнаглядохоронпраиі 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 №  109 й посвідчення зварника №  КВ- 
19/999-1 від 11.10.2017. видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Робітники 
підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах: ковалі-штампувальники Гериик P.C. й Яиишин С.І. -  посвідчення №№ 1320/1 
1320/2, видані ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» 15.01.2018. Ковалі-штампувальники
пройшли спеціальне навчання для роботи на пресах.______Рішенням______державної
кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Просенку В.М. присвоєно 
професію: стропальник (протокол №  823 від 23.08.2017: посвідчення №  8557). 
Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань: 
загальних питань з охорони праці: НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі 
виконуваних робіт: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 28.0-1.33-13 
«Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» в обсязі виконуваних 
робіт: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» в 
обсязі виконуваних робіт й питань пожежної безпеки своєю комісією з перевірки 
знань з питань охорони праці (протоколи: №  1 від 03.09.2018: №  2 від 04.09.2018: №  З 
від 05.09.2018: №  4 від 06.09.2018: №  5 від 07.09.2018: №  6 від 10.09.2018). Розроблено й 
затверджено наказом № 19 від 25.07.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та 
призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом №  19 від 25.07.2018 начальника виробничої дільниці Фролова С.С. призначено 
відповідальним за безпечну експлуатацію ковальсько-пресового устатковання. 
Наказом №  20 від 25.07.2018 призначено особу (головний інженер Гладков С.В.), 
відповідальну за безпечне виконання: зварювальних робіт. Наказом № 21 від 25.07.2018 
відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування 
покладено на головного інженера Гладкова С.В. Наказом № 29 від 27.07.2018 
відповідальність за стан і утримання 313 покладено на головного інженера Гладкова С.В.
Наказом № 31 від 27.07.2018_______ головного інженера Гладкова С.В. призначено
відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної документації: вхідного 
контролю конструкцій, виробів, матеріалів: вхідного контролю устаткування: 
операційного контролю та приймання робіт. 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: зварювальний апарат типу МЗПО ИСА-250: трансформатор для 
ручного дугового зварювання типу ТОР: пінцети магнитні. пінцети прості, гачки, щітки, 
набори електроінструменту з ізольованими ручками: ізолювальні штанги та кліщі: 
електровимірювальні кліщі: покажчики напруги: іскробезпечний інструмент: калоші 
діелектричні: рукавиці діелектричні: килимки діелектричні: молотки слюсарні, костюми
бавовняні, рукавиці комбіновані, навушники, первинні засоби пожежогасіння_____ тощо.
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. Представлено копію 
договору № 51 від 12.07.2018 підприємства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» 
колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду №

З



1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних 
з'єднань: механічні випробування зразків: атестаиія зварників. Підприємство уклало 
договір №  19 від 07.07.2018 з електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» 
<дозвіл №  1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
України, продовжений до 22.10.2022: дозвіл №  1508.12.30 Державної служби гірничого 
нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На підприємстві 
організовано проведення медичних оглядів праиівників під час приймання на роботу 
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (,періодичні медичні 
огляди): медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду праиівників. 
видані 12.12.2017 КЗ «Дніпропетровський иентр первинної медико-санітарної 
допомоги №  8». На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони 
праиі. в тому числі Закон України «Про охорону прані», НПАОП 28.0-1.33-13 «Правша 
охорони праці під час ковальсько-пресових робіт». ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Проиессы 
производственные. Обшиє требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности». ГОСТ 12.2.017- 
93 «ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности». ГОСТ
12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие 
требования безопасности». ГОСТ 12.2.117-88 «ССБТ. Прессы гидравлические. 
Требования безопасности». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праиі під час 
роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правша технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правша пожежної безпеки», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідального обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правша 
охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт» тощо. Наказом №  38 від 
27.07.2018 відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію Фонду нормативно- 
правових актів з охорони праці директор поклав на себе. 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 праиі: 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 обліку та огляду такелажних 
засобів, механізмів та пристроїв тощо. Наказом №  39 від 27.07.2018 відповідальним за 
проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці, а також за 
ведення журналів призначено майстра Фролова С.С. На 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 експлуатаційна документація на машини, механізми, устатковання: паспорт 
на прес гідравлічний, інструкція з експлуатації преса гідравлічного, схема розміщення на 
заявлене устатковання. яке знаходиться у справному стані. Виробниче устаткування 
відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 року №  62, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности». ГОСТ 12.2.017- 
93 «ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности», ГОСТ
12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие 
требования безопасности». ГОСТ 12.2.117-88 «ССБТ. Прессы гидравлические. 
Требования безопасности». Підприємство уклало договір оренди №  1177 від 07.12.2017 
з ПАТ «Укрсоибанк» на строкове платне користування частиною нежитлового 
приміщення загальною площею 37.3 м за адресою: 49000. м. Дніпро, вул. Мечникова, 
буд. 11, кабінет 316. Працівники підприємства забезпечені санітарно-побутовими
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приміщеннями згідно з нормами, питною водою й газованою солоною водою. 
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 г с ґ  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, 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.”.
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