
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СК СПМ»_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Володимира Великого 14а, 
офіс 101 код ЄДРПОУ 40063600 ' ' ' ' ' |

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - Чувакін Станіслав Сергійович, тел.: 0672502230____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: ckcpm@ukr.net_____________________________________________________
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;

Роботи виконуються 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
не укладався_______________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 18.11.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Чувакін Станіслав 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: вантажопідіймальні крани та 
машини___________________________________________________________

(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,

mailto:ckcpm@ukr.net


Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 7.________________________________________________________

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

Підприємство орендує виробничо-технічну базу, що знаходиться за адресою - 
Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, проспект Перемоги буд. 39/31,32 - 
загальна площа 161 кв.м. До складу виробничо-технічної бази входять: 
адміністративно-побутовий корпус, матеріальний склад та одна ремонтна 
майстерня і все це - одна споруда, що складається з наступних виробничих 
дільниць: - одна виробнича дільниця._________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Заступник директора з охорони праці Бреус Микола Миколайович, 
механік Телих Артур Дмитрович, інженер з охорони праці Задорожний Євген 
Володимирович пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області:____________________________________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів: №059/4.20-2020 
від 06.02.2020р., №1032/4.20-2019 від 14.11.2019р., №937/4.20-2019 від 10.10.2019р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяги з протоколів №057/4.20-2020 від 06.02.2020р., №1030/4.20-2019 від 
14.11.2019р.. №935/4.20-2019 від 10.10.2019);__________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажо
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяги з 
протоколів № 063/4.20-2020 від 06.02.2020р., №1036/4.20-2019 від 14.11.2019р., 
№941/4.20-2019 від 10.10.2019р.);____________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями ( витяг з протоколу № 137/4.20-2020 від 05.02.2020р.);_______________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, П11БУ (IV група з електробезпеки до 1000В у заступника 
директора з охорони прані- Ш група з електробезпеки до 1000В - у механіка і IV 
група з електробезпеки до 1000В у інженера з охорони праці) (витяги з протоколів 
№061/4.20-2020 від 06.02.2020р.. № 1034/4.20-2019 від 14.11.2019р.. №573 від 
25.11.2020р.);______________________________________________________________

З питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (витяги з протоколів 
№ 070 від 06.02.2020р.. №1047 від 14.11.2019р.. №953 від 10.10.2019р.).___________

Наказом №72 від 15.12.2020р. механіка Телиха Артура Дмитровича призначено 
відповідальною особою за видачу нарядів, отримання нарядів-допусків. 
електробезпеку, пожежну безпеку, організацію і безпечне виконання робіт на висоті.
юзпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами._____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;



Наказом № 1-ОП від 17.03.2017 року створена служба охорони праці. Керівником
служби охорони праці призначено заступника директора з охорони праці.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 44 
від 01.09.2020р.);___________________________________________________________

- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 11 від 05.02.2020р.);

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (наказ про затвердження № 266 від 26.12.2019р.);__________________________

- Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки (наказ про затвердження № 44 від 01.09.2020р.);______________________

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження 
№ 266 від 26.12.2019р.);_____________________________________________________

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 15 від 26.02.2020р.)._________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників 
підприємства у складі заступника директора з охорони праці Бреуса М.М.. механіка 
Телиха А.Д.. інженера з охорони праці Задорожного Є.В. (наказ № 24 від 12.03.2020 року.

Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі: №1 Загальні 
вимоги безпеки для працівників підприємства; №3 інструкція з охорони праці для 
слюсаря-ремонтника; №6 при виконані стропальних робіт; та інструкція з пожежної 
безпеки №1 в структурних підрозділах підприємства.___________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: 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 обліку та зберігання засобів захисту, журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних 
світильників та інші._________________________________________________________

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Для виконання робіт на висоті застосовуються лямкові запобіжні пояси ПЛКЗ-L. рік 
виготовлення 2019. Для виконання робіт на висоті також застосовуються приставні 
металеві драбини та стрем'янки. Для виконання зварювальних робіт використовуються 
випрямлячі для дугового зварювання:(ВДУ25-630-06П. ВС - 650 СР). Працівники, які 
виконують зварювальні роботи мають спеціальну освіту та другу групу з електробезпеки.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: до 
роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають в і д п о в і д н у  

кваліфікацію; яким проведено навчання і перевірка знань в комісії підприємства з 
питань охорони праці; проведенням вступного інструктажу, інструктажу на 
робочих місцях; ремонтної документації.______________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація ( паспорти на



Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту ( каски, захисні окуляри та інше), у відповідності до чинних 
нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Заведений Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту._____________________________________________________

засобів  індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативними актами з питань охорони 
праці та навчально-методичним забезпеченням (накази директора підприємства, 
журнали, положення та інше): Закон України “Про охорону праці"1; Постанова КМУ 
№1107 від 2(з. 10.11р. “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки” зі змінами; НГІАОП 0.00-2.01-05 “Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою”; НПАОП 40.1-1.21 -98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”; “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”; 
НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці”; НПАОП 27.1-1.06-08 “Правила охорони праці при 
ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії-”; НПАОП 0.00-1.71-13 
“Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями”; НПАОП 0.00
1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”; НПАОП 0.00-1.81
18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”; 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”; 
НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”; НАПБ А.01.001- 
2014 Правила пожежної безпеки в Україні.______________________________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки. На підприємстві обладнаний куточок з охорони праці, який 
оснащений наглядними та навчально-методичними матеріалами, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань._____________________

н орм ативн о-п равово ї  та матеріально-техн ічної бази н авчальн о-м етоди чн ого  забезпечення)

/ ; ' С.С. Чувакін
(п ідпис) (ініціали та прізвище)

«26» лютого 2021 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці г&~ ^  20^  р. N ^ < 1 ______ .

Примітки: 1. Ф ізи чн а  особа  - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду на о бробку  персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог  Порядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) машин, механізмів , устатковання  п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичними  особами, які через 
сво ї релігійні переконання в ідмовляю ться  від його прийняття та повідомили про це в ідповідному органу 
держ ав н о ї  податково ї служ би і маю ть відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М №  48 від 07.02.2018}



, (• - ‘р.мння 'ержпоаці

і - м. У1Ъ _.,„ M-oïldUW


