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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “СК 
СПМ”, 50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг вул. Володимира 
Великого, будинок 14А, офіс 611 код ЄДРПОУ 40063600

Директор —  Кесіль Едуард Юрійович, тел.:067-250-22-30, e-mail: ckcpm@ukr,net
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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 електронно' 
пошти;

м.Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 20Е, згідно договорів підряду та в 
межах України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особамі 
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 
_______________________________ не проводився_____________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Кесіль Едуард Юрійович
(прізвище,ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
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 :
1 Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв ( стропів, 
траверсів, грейферів, захватів).___________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
2. Зберігання балонів, контейнерів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
вибухонебезпечним та інертним газом._________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без 

отримання відповідного дозволу,



-01 (двісті одне ) робоче місце , в тому числі 145 місць на яких існує підвищений

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
ризик виникнення травм. Підприємство орендує виробничо-технічну базу . шо 
знаходиться за адресою м.Кривий Ріг вул. Дніпропетровське шосе, буд. 20Е.

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

Інші відомості

—Директор Кесіль Е.Ю.. пройшов перевірку знань комісією створених на підставі 
наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з питань 
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ПЗ “Центр професійної освіти і навчання’ї  посвідчення № 530-17-01
протокол перевірки знань № 530 від 30.06.2017); з “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів” посвідчення № 525-17-06 протокол перевірки знань № 
525 від 30.06.2017; 5 гр. з електробезпеки; з ” Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів” протокол перевірки знань № 681 від 11.08.2017: з 
Пожежної безпеки посвідчення № 03055132 протокол перевірки знань № 547 від 
30.06.2017; з “Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт“ 
посвідчення № 566-17-01 протокол перевірки знань № 566 від 07.07.2017; з “Правил 
.охорони праці під час виконання робіт на висоті “ посвідчення № 527-17-06 протокол 
перевірки знань № 527 від 30.06.2017; з “Правил о х о р о н и  праці під час роботи з 
інструментом та пристроями’ посвідчення № 556-17-03 протокол перевірки знань № 
556 від 07.07.2017.

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

За наказом № 1-ОП від 17.03.2017 року створена служба з охорони праці, наказом № 
2-ОП від 17.03.2017 року затверджено положення про службу охорони праці та 
наказом № 28 від 29.06.2017 року затверджено положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві (СУОП).

наявність служби охорони праці,

Береза С.М. начальник дільниці наказом по підприємству від 16.01,2019р. № 9 
призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, безпечне 
переміщення вантажів кранами.

Майоров О.О. енергетик наказом по підприємству від 29.06.2017р. № 30 
призначений відповідальним за електрогосподарство підприємства.

Береза С.М. начальник дільниці наказом по підприємству від 16.01.2019р. № 10 
призначений відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві, відповідальним за 
право видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Береза С.М. начальник дільниці та Гербик М.І. головний механік наказом по 
підприємству від 16.01.2019р. № 12 призначені відповідальними за безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском.



Береза С.М. начальник дільниці та Гербик М.І. головний механік наказом по 
п ід п р и є м с т в у  від 16.01.2019р. № 8 призначені відповідальними за безпечне 
зберігання та експлуатацію балонів із стисненим та зрідженими газами.

Береза С.М. начальник дільниці та Гербик М.І. головний механік наказом по 
підприємству від 16.01.2019р. № 11 призначені відповідальними за безпечне 
проведення вантажно-розвантажувальних робіт..

Береза С.М. начальник дільниці та головний механік Гербик М.І. наказом по 
підприємству від 25.02.2019р. № 35 призначені відповідальними за безпечне 
виконання робіт з виготовлення виробів для такелажу й вантажозахватних пристроїв.

На підприємстві створена постійно діюча комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці у посадових осіб, спеціалістів та робітників підприємства у складі: 
заступника директора з виробництва Трачука Л.Ю., заступника директора з охорони 
праці Лебідь О.О,. начальника дільниці Берези С.М., головного механіка Гербика М.І 
наказ № 2 від 08.01.2019 р.

Заступник директора з виробництва Трачук Л.Ю. пройшов перевірку знань комісією 
створених на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ “Центр професійної освіти і навчання (
посвідчення № 131-19-02 протокол перевірки знань № 131 від 08.02.2019); з “Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів’" посвідчення № 133-19-04 
протокол перевірки знань № 133 від 08.02.2019; 5 гр. до та понад 1000 В з 
електробезпеки; ; з Пожежної безпеки посвідчення № 03056486 протокол перевірки 
знань № 141 від 08.02.2019; з “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті “ посвідчення № 130-19-04 протокол перевірки знань № 130 від 08.02.2019; з 
“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання” посвідчення № 135-19-04 протокол перевірки знань № 135 
від 08.02.2019; з “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском” посвідчення № 163-19-01 протокол перевірки знань № 163 від 15.02.2019

Заступник директора з охорони праці Лебідь О.О. пройшла перевірку знань комісією 
створених на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ “Центр професійної освіти і навчання”(
посвідчення № 1291-18-07 протокол перевірки знань № 1291 від 23.11.2018); з 
“Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” посвідчення № 1283- 
18-03 протокол перевірки знань № 1283 від 23.11.2018; 3 гр. до 1000 В з 
електробезпеки; ; з Пожежної безпеки посвідчення № 03055921 протокол перевірки 
знань № 1304 від 23.11.2018; з “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті “ посвідчення № 1286-18-16 протокол перевірки знань № 1286 від 23.11.2018;: 
“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання” посвідчення № 1289-18-03 протокол перевірки знань № 
1289 від 23.11.2018; з “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском” посвідчення № 1293-18-01 протокол перевірки знань № 1293 від



23.11.2018.

Начальник дільниці Береза С.М. пройшов перевірку знань комісією створених на
підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ПЗ “Центр професійної освіти і навчання”( посвідчення № 857-
18-01 протокол перевірки знань № 857 від 10.08.2018); з “Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів” посвідчення № 845-18-11 протокол 
п е р е в і р к и  з н а н ь  № 845 від 10.08.2018; 3 гр. до 1000 В з електробезпеки; ; з 
Пожежної безпеки посвідчення № 03055184 протокол перевірки знань № 878 від 
10.08.2018; з “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті “ посвідчення 
№ 848-18-01 протокол перевірки знань № 848 від 10.08.2018; з “Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” посвідчення № 852-18-01 протокол перевірки знань № 852 від 
10.08.2018; з “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском” посвідчення № 1038-18-03 протокол перевірки знань № 1038 від 21.09.2018.

Розроблені та введені в дію наказами № 2 від 07.06.2016р., №3-оп від 29.07.2016р., 
№276 від 03.12.2018р. інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки 
та на професії, серед яких є:

- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів;

- Інструкція з охорони праці загальна для всіх професій;

- Інструкція по пожежній безпеці для робітників підприємства;

-Інструкція з охорони праці для електрогазозварників;

- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;

-Інструкція з охорони праці при виконанні стропальних робіт;

- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт при керуванні ВПМ з підлоги;

- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним інструментом та пристроями;

-Інструкція з охорони праці при перевезенні, прийомі, зберіганні і видачі балонів з 
стисненими та зрідженими газами;

-Інструкція з охорони праці з надання першої медичної допомоги при травмуванні та 
нещасних випадках на виробництві;

-Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з електроінструментом;

-Інструкція з охорони праці для машиністів кранів мостового типу;



-Інструкція з охорони праці для електрозварників автоматичного та
напівавтоматичного дугового зварювання;

-Інструкція з охорони праці для особи відповідальної за справний стан і безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці”

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці . В наявності журнали з охорони праці :

- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці;

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

- Журнал обліку наряд-допусків та інші.

інструкцій про проведення навчання та

Для виконання робіт на висоті застосовуються запобіжні пояси ПБІ-М - 4 один., зав. 
№№ 101343, 002844, 986234, 98456, рік виготовлення 2016; останнє випробування 
проведено комісією підприємства, акт від 27.11.2018р. Для виконання робіт на висоті 
також застосовуються приставні металеві драбини та стрем'янки, яким кожні 12 
місяців проводяться періодичні випробування з оформленням актів, згідно діючих 
нормативно-правових документів. Робітники пройшли навчання в ПЗ “ІДІО Н ” згідно 
НПАОП “0.00-1.15-07 ’’Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Для виконання зварювальних робіт використовуються: зварювальний апарат 
інвекторний ЗСИ-ЗОО ДСК зав.№ 001А0СС0-01,16-0000477, рік виготовлення 2016 
Україна; зварювальний апарат Амити ВДМ НС 500 зав.№04-24516138, рік 
виготовлення 2013,Україна; зварювальний апарат ВС - 600 зав. № 47825311, 
2013р.Україна; зварювальний апарат ВС —  600 зав. № 13736047, 2015р. Україна. Для 
газополум'яної обробки металів використовують різаки, газорізи, бачки, редуктори 
балонні, рукави —  останнє випробовування проведено 15.02.2019 майстернею з 
ремонту та випробуванню ГПА ТОВ “Індустріясервіс’їсвідоцтво про атестацію №
ПЄ 0092/2017). Працівники, які виконують зварювальні роботи мають спеціальну 
освіту та другу групу з електробезпеки.

Підприємство використовує балони із стисненим ( кисень газоподібний ДСТУ 
5583-2009, вуглекислота ДСТУ 4817-2007), зрідженим (пропан-бутан ДСТУ 4047- 
2001) газом, балони з аргоном, азотом і ацетиленом, які поставляються, 
заправляються організаціями, що мають відповідний дозвіл, договір поставки №
136/17 від 09.08.2017р. укладений з ТОВ “Інженерно-виробнича фірма ‘Темтехгаз’Ч



дозвіл № 131.15.15дійсний до 17.03.2020); договір оренди обладнання від 09..08.2017 
№ 137/17, укладений з ТОВ “Інженерно-виробнича фірма” Ремтехгаз” (дозвіл №
131.15.15 дійсний до 17.03.2020).

Всі працівники, що виконують заявлені види робіт проходять періодичний медичний 
огляд згідно договору №13 від 06.03.2018р. з КЗ “Криворізька міська лікарня №11 
“ДОР”.Заключний акт за результатами медичного огляду працівників підприємства 
від 08.06.2018 р.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

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

- проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;

- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях;

- експлуатаційної документації.

На підприємстві розроблені та впроваджуються “Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2019 рік”.

На TOB “СК СПМ” є паспорта на усе обладнання і устатковання, все воно в 
справному стані.

Працівники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту” в повному обсязі забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та 
відповідно до ст. 163 КЗпП України, а саме:

1. Костюм для зварника;

2. Костюм бавовняний;

3. Черевики шкіряні;

4. Черевики шкіряні з металевим носком;

5. Рукавиці брезентові з крагами;

6. Рукавиці комбіновані;



7. Каска;

8. Окуляри захисні;

9. Респіратор пилозахисний;

10. Куртка утеплена;

11. Термобілизна;

12. Пояс запобіжний 2ПЛ-К2;

13. Драбина-1шт.;

14. Риштування —  50 кв.м.

інструктажу з питань охорони прці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативними актами з питань охорони 
праці та навчально-методичним забезпеченням ( накази директора ТОВ “СК СПМ , 
журнали, положення та інше).

1. Закон України “Про охорону праці” .

2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. “Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки” зі змінами.

3. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” .

4. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

5. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів.

6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

7. НПАОП 0.00-5.24-01 і н с т р у к ц і я  з о х о р о н и  праці при виконанні монтажних робіт 
інструментами та пристроями.

8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

9. НПАОП 0.00-4.33-99 Положення про розробки планів локалізації аварійних 
ситуацій.

10. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці на 
підприємстві.



11. НПАОГІ 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

12. НПАОП 27.1 -1.06-08 Правила охорони праці при ремонті устаткування на 
підприємствах чорної металургії.

13. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

14. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з інструментом та 
пристроями.

15. НАПБ Правила пожежної безпеки в Україні.

16. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті та 
інші.

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.

. нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госдодарювання у територіальному органі 
Держпраці / ¥ ' 2 0 /^ р .  N  У ??

Примітки: 1. Фізична особа-підприємець своїм підписом надає згоду' на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання рооіт 
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.

(ініціали та прізвище)(підпис)

Л  Р і  20/& .


