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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«СТІЛ ВОРК», 50065, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Соборності,
будинок 32; код згідно з СДРПОУ 35006184; Кондратюк Володимир Миколайович;
+380564701700____________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

8Іее1\ургк@і.иа______________________________________________________________ __
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;

На власних та орендованих площах, за адресою: 53032, Дніпропетровська обл.,
Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе, 3,8; а також на об’єктах замовників
(на об’єктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ "ПІВНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК",
ПРАТ «ІНГЗК», ІІРАТ "ЦГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на
об’єктах замовників за місцем виконання робіт згідно договорів________________________
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 згідно п.14 ст. 7 Закону
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов’язкового
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не
(найменування страхової компанії,

проводиться, так як ТОВ «СТІЛ ВОРК» не має об’єктів підвищеної небезпеки.______
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний
(дата проведення аудиту)

аудит з охорони проводився згідно щорічного графіку службою охорони праці
підприємства_________________________________________________________ ____________
Я. Кондратюк Володимир Миколайович_____________________________________
(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:
1. Випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів,
захватів);
____________________________________________ ________________________
2. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд;____________________ ___________________
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

____________________________ _

(найменування виду робіт

4. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);_______________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

5. Земляні роботи, шо виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій чи під водою;__________________________________ ______________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

6. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;__________________________ _
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

7. Роботи верхолазні;
8. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти; ............................................................... ................................ ...... ........................................
9. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом; __________________ _____________________—
10. Зварювальні роботи; ___________________ ___________________ __________________
11. Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки:
- технологічні транспортні засоби (автонавантажувач дизельний СРСР50- К\УУ 19,
2018р.в.. КНР);_____________ ______________________________________________________
- ковальсько-пресове устатковання:
• вальці 3-х валкові гідравлічні листозгинальні АК-230М, 2014р.в., Італія;
• прес гідравлічний ПБ6330,1976р.в., СРСР;
• машина листоправильна МЧЛ-1725,2012р.в. Україна;
• прес-ножиці комбіновані НВ 5222.1977 р.в., СРСР, зав. №1153, інв. № 0342У;
• ножиці гильотинні Н3121, 1978 р.в., СРСР, інв. №00144СВ;
• стрічкопильний верстат В8-250, 2013 р.в., Тайвань, інв. .№8 000010НВП.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць - 237 од., у тому числі тих,_________ _______________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 119 од.; офісне приміщення, що
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

знаходиться за адресою: 50065, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Соборності, будинок 32 - в кількості 1 од.; адміністративні та виробничі приміщення, що
знаходяться за адресою: 53032. Дніпропетровська обл., Криворізький район, с.ВільнЄд
Кіровоградське шосе. 8 (адміністративний корпус зі складом — 1__од^—склад
загальнозаводський з адміністративно-побутовими та технічними приміщ еннями - 1 од.,
цех наплавки - 1 од., допом іж ний цех - 1 од., цех металоконструкцій - 1 од., насосна
станція - 1 од., відкритий склад - 1 од.); об’єкти замовників - фактична чисельність
будівель і споруд на них.________________ ___________________ _______________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості начальник відділу охорони праці Качуровський В.В. - відповідальний
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (наказ № 17 від 27.02.2019),
директор Кондратюк Володимир Миколайович —відповідальний за організацію роботи з
о х о р о н и праці (наказ № 17 від 27.02.2019): головний енергетик Крамаренко Сергій
Миколайович, головний механік Дацко С.В. - відповідальні за безпечне виконання робіт
підвищеної небезпеки та безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки (наказ №14 від 27.02.2019 та №16 від 27.02.2019).
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Директор, голова та члени комісії, а також інші посадові особи, в т.ч. відповідальні за
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки та за експлуатацію технологічних
транспортних засобів, пройшли навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та з
питань охорони праці з наступних НПАОП:
— директор Кондратюк В.М.. головний енергетик Крамаренко С.М. пройшли
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої_допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(протокол № 6/81 від 20.06.2018);
— начальник відділу охорони праці Качуровський В.В. пройшов перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги__потерпілим^
електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 12/63
від 12.12.2018);
— директор з виробництва Гужов М.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електрооезпеки, пожежної
безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 8/18 від 03.08.2016);
— головний механік Дацко Є.В., заступник директора Чернобай С.М., директор з
матеріально-технічного постачання Бойденко В.Г. пройшли перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКП «Моноліт» (протокол № 11/104 від 21.11.2018);
— начальник яілцілу матеріально-технічного забезпечення Гуділін С.О., завідувач
складу Перехрест Т.І. пройшли перевірку знань комісією Головного_управління
Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної_безпеки,
навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 9/24 від 06.09.2017);
— директор Кондратюк В.М. (ІУгр. до і вище 1000В) пройшов перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил
пожежної безпеки в Україні», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 7/13 від
04.07.2018);
— начальник відділу охорони праці Качуровський В.В. (ГУгр. до і_вище—1000В|
пройшов
перевірку
знань
комісією
Головного
управління
Держпраці---- y

Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації__електроустановок
споживачів» ШПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки в Україні», навчання в
TOB «НКІІ «Моноліт» (протокол № 12/88 від 19.12.2018);
- головний енергетик Крамаренко С.М. (V гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил
пожежної безпеки в Україні», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 1,1/86 від
21.11.2018);
- головний механік Дацко Є.В. (IV гр. до і вище 1000В), майстер цеху Кочегаров A.B.
(ІП гр . до 1000В). майстер иеху Никитюк А.О. (III гр. до 1000В) пройшли перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил
пожежної безпеки в Україні», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 11/18 від
07.11.2018);
- завідувач складу Перехрест Т.І. (II гр . до 1000В) пройшов перевірку знань комісіє^
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної
безпеки в Україні», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 4/86 від 19.04.201
- дипектор з виробництва Г ужов М.В. (ГУ гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил
пожежної безпеки», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 8/16 від 03.08.20Щі
- головний енергетик Крамаренко С.М. (V гр. до і вище 1000В) та інженер-енергетик
Коваленко Е.О. (V гр . до і више 1000В) пройшли перевірку знань комісією Навчального
центра з охорони прані ФОП Макаров Д.В. за участю заступника начальника ДІЕН_в
Запорізькій області та Першого заступника начальника Головного—управління
Держпраці у Запорізькій області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правил пожежної безпеки в Україні», ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕд
навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол №
01.1/19Е від 09.01.2019);
- директор Кондратюк В.М., начальник цеху металоконструкцій Галич О.І., майстер
Деркач A.C.. майстер цеху Никитюк А.О., завідувач складу Перехрест Т.І., головний
механік Дапко Є.В. пройшли перевірку знань комісією ТОВ «НКЦ «Моноліт» з питань
пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 161 від 01.11.2018^
_ головний енергетик Крамапенко С.М. пройшов перевірку знань комісією TQB
«НКЦ «Моноліт» з питань пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
( протокол №92 від 07.09.2017);
тттлжт
- директор з виробництва Гужов М.В. пройшов перевірку знань комісією ТОВ «НКЦ
«Моноліт» з питань пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № ,26
від 22.03.2017);
_ лиректор Кондратюк В.М. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління
Держпраиі
v Дніпропетровській___області---- з---- «Правил---- охорони
прані на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1-62-12), навчання в ТОВ «НКЦ
«Моноліт» (протокол №6/110 від 27.06.2018);
- директор Кондратюк В.М. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в ТОВ
«НКЦ «Моноліт» ( протокол №7/33 від 11.07.2018);
- начальник віплілу охорони праці Качуровський В.В. пройшов перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил

прані під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.0Q:
1.81-18). навчання в TOB «НКІІ «Моноліт» ( п р о т о к о л №12/55 від 12.12.2018);
- головний механік Лапко Є.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління /Тержпраці v Дніпропетровській області з «Правил охорони пращ під
експлуатації облал на ння. шо працює під тиском» ШПАОД 0.00-1.81-18), навчання в ТОВ
«НКІІ «Моноліт» (протокол №11/30 від 07.11.2018);
- директор з виробництва Г у ж о в М.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держи паці v Дніпропетровській області з «Правил безпеки і безпечної
е к с п л у а т а ц і ї п о с у д и н , іно працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87), навчащіявТОВ
«НКП «Моноліт» (протокол № 3/114 від 29.03.2017);
- липектор Кондратюк В.М.. головний енергетик Крамаренко С.М. проишли
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській областе
«Правил о х о р о н и праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07^
навчання в ТОВ «НКІІ «Моноліт» (протокол № 9/37 від 13.09.2017k
- начальник відділу охорони праці Качуровський В.В. пройшов перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
пхоппни праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), навчання_в
ТОВ «НКП «Моноліт» ( п р о т о к о л № 12/73 від 12.12.2018);
- липектор з виробництва Г у ж о в М.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час
иикпнання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(протокол № 4/8 від 05.04.2017);
- головний механік Дацко Є.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
уппявління Держппапі у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
( п р о т о к о л № 11/6 в і д 07.11.2018);
_ липектор Конлпатюк В.М.. головний енергетик Крамаренко С.М. пройшли перевірку
чнань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області^
«ТТпянил о х о р о н и ппані під час експлуатації вантажопідіймальних— кранів^
піліймальних пристпоїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0. 00-1.80-18), навчанняв
ТОВ «НКП «Моноліт» ( п р о т о к о л № 7/6 від 04.07.2018);
- директор Кондратюк В.М.. головний енергетик Крамаренко С.М. проишли перевірку
чнянь комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з
«Ппявил о х о р о н и праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристпоїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0. 00-1.80-18), навчанняв
ТОВ «НКП «Моноліт» ( п р о т о к о л № 7/6 від 04.07.2018);
_ нячяльник Відділу о х о р о н и праці Качуровський В.В. п р о й ш о в перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
охопони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, ПІД1и^ал^ ^
і відповідного обладнання» (НПАОП 0. 00-1.80-18), навчання в ТОВ «НКД
«Моноліт» (протокол № 12/50 від 12.12.2018);
- головний механік Дацко Є.В. пройшов перевірку знань комісією Головного
уппявління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час
ркгплуятапії вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
пблялнання» (НПАОП 0. 00-1.80-18), навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол
.Voll/13 від 07.11.2018).

охорони

Електрогазозварники атестовані згідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96, а саме:
-

Ханас С.І. - посвідчення зварника №ДН 75-1646, прот.№16-10 від 29.11.2016, ВИД**Ш
ТОВ «АКВАПЛАСТ». допущений до напівавтоматичного дугового зварювання (135}

технологічного обладнання і технологічних трубопроводів; сталевих несучих та
огороджуючих металоконструкцій. посвідчення дійсне до 29.11.2018;
- Хаткевич С.В. - посвідчення зварника №ДН 75-1647, прот.№16-10 від 29.11.2016,
видані ТОВ «АКВАПЛАСТ». допущений до напівавтоматичного дугового
зварювання (135) сталевих несучих та огороджуючих металоконструкції посвідчення
дійсне до 29.11.2018;
Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації;
-

Ханас С.І. - закінчив навчання в Міжрегіональному центрі професійної
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривий Ріг за професією
слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання, стропальник (диплом HP
№19261626 від 26.06.2002); ДП «ПКК «Кривбасбуд» за професією електрогазозварник
3-го розряду (свідоцтво №00008401 від 11.04.2011);
- Хаткевич С.В. - закінчив навчання в Криворізькому професійно гірничотехнологічному ліцеї за професією електрогазозварювальник 5-го розряду (свідоцтво
№364. видане 20.10.2015);
- Толмасов О.С. - закінчив навчання в УКК ПГЗК за професією електромонтер
черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду (посвідчення №000162, протокол
№81-Д від 26.05.2011); ПТУ №31 м. Керчі за професією радіомеханік з обслуговування
та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду, радіомонтер приймальних
телевізійних антен 3-го розряду (диплом ДР ВК №017580, виданий 29.05.1981);
- Лашкевич Т.В. - закінчила навчання в Професійно-технічному училищі №29 м.
К ривого Рогу Дніпропетровської обл. за професією машиніст кранів (кранівник) по
управлінню козловими та мостовими кранами 3-го розряду (диплом ГЗ №018530,
виданий 26.06.1995);
- Лилик А.І. - закінчив навчання в ЦППРК №1 м. Кривий Ріг за професією слюсар із
складання металевих конструкцій 6-го розряду (посвідчення №4823, протокол №126
від 12.10.2017);
- Юшков С.О. - закінчив навчання в Криворізькому професійному будівельному ліцеї
за професією муляр 3-го розряду, монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій 3-го розряду , електрозварник ручного зварювання 3-го розряду (диплом
HP №36737952 від 27.06.2009);
- Маринич В.В. - закінчив навчання в ЦППРК №1 м. Кривий Ріг за професією слюсарремонтник 5-го розряду (посвідчення №4820, протокол №121 від 12.10.2017); СПТУ
№59 м. К ривого Р огу Дніпропетровської обл. за професією токар 3-го розряду (диплом
Б №848407, виданий 22.07.1989)
та інші.
Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони
праці. В наявності протоколи перевірки знань з питань охорони праці та посвідчення.
Водій автотранспортних засобів П унтус В.В.. зайнятий на експлуатації навантажувача,
пройшов навчання та перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму та з питань
охорони праці з наступних НПАОП:
- перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки в Україні», навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(II група з електробезпеки, до 1000В, протокол № 3/82 від 22.03.2018);
- перевірку знань комісією ТОВ «НКЦ «Моноліт» з пожежно-технічного мінімуму,
навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 33 від 05.03.2018).

На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці. Наказом від 13.12.2018
№37-ОТ Качуровського В.В. призначено начальником відділу охорони праці ТОВ «СТІЛ
ВОРК».
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці», наказом №12-ОТ від 06.02.2019 в ТОВ «СТІЛ ВОРК» створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії - директор Кондратюк
В.М., та члени комісії: начальник відділу охорони праці Качуровський В.В., головний
механік Дацко С.В. та головний енергетик Крамаренко С.М.
В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №ЮЗ-ОТ від
26.06.2017), серед яких є:
1. Інструкція з охорони праці Загальні вимоги з охорони праці для робітників
підприємства;
2. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
3. Інструкція з охорони праці для стропальників, для робітників, що керують
вантажопідіймальними машинами, що керуються з підлоги в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
4. Інструкція з охорони праці для слюсаря із складання металоконструкцій ТОВ
«СТІЛ ВОРК»;
5. Інструкція з пожежної безпеки ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
6. Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
7. Інструкція з охорони праці для електрогазозварників, електрозварників ТОВ
«СТІЛ ВОРК»;
8. Інструкція з охорони праці для робітників підприємства, що виконують роботи з
експлуатації, зберігання та транспортування балонів в ТОВ «СТІЛ ВОРК»:
9. Інструкція з охорони праці для підсобного робітника (інваліда) ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
10. Інструкція з охорони праці для водія автотранспортних засобів в ТОВ «СТІЛ
ВОРК»;
11. Інструкція з охорони праці для водія навантажувача в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
12. Інструкція з охорони праці для машиніста крана (кранівника) ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
13. Інструкція з охорони праці для електрозварників ручного зварювання,
полуавтоматичних і автоматичних машин в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
14. Інструкція з охорони праці при експлуатації та обслуговуванні пересувної батареї
кисневих балонів (автореципієнта) і киснепроводу в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
15. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на пресах гідравлічних
одностоєчних моделі ПБ-6330 в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
16. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на пресі листогибочном
кривошипном моделі ИВ-1330 в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
17. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на ножицях комбінованих моделі
Н-513 в ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
18. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з застосуванням ручного
електроінструменту;
19. Інструкція з охорони праці для муляра ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
20. Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
21. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та монтажу кабельних
ліній ГОВ «СТІЛ ВОРК»;
22. Інструкція з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи в
ТОВ «СТІЛ ВОРК»;
23. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «СТІЛ ВОРК»
та інші.

Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4,15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»._______________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності «Положення про службу охорони праці. Система управління охороною
праці»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці та пожежної безпеки. Система управління охороною праці»; «Положення
про попередження за порушення вимог норм, правил, інструкцій з охорони праці та
пожежної безпеки. Система управління охороною праці»; «Положення про роботу
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Система управління
охороною праці»; «Бирка система. Основні положення та порядок застосування. Система
управління охороною праці»; «Положення про порядок виконання робіт підвищеної
небезпеки. Система управління охороною праці», яке включає в себе процедуру видачі,
затвердження та виконання нарядів на виконання робіт; «Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту. Система управління охороною праці»; «Положення
про
розробку та затвердження інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки. Система
управління охороною праці»; «Положення про порядок організації медичних оглядів
робітників на підприємстві. Система управління охороною праці» (затверджені та введені
в дію наказом №3-ОТ від 05.01.2017), «Програма вступного інструктажу з охорони праці»;
«Програма первинного та повторного інструктажу»; «Перелік питань з охорони праці
первинного та повторного інструктажів» (затверджені та введені в дію наказом №27-СОТ
від 17.01.2017), журнали та інша документація з охорони праці.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується;
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників
ТОВ «СТІЛ ВОРК»:
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на
робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну
кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, за
технічний стан і безпечну експлуатацію ковальсько-пресового устатковання та за
технічний
стан
і
безпечне
проведення
робіт
навантажувачами
та
вантажопідіймальними
кранами,
утримання
в
справному
стані
вантажозахоплювальних пристроїв, а також осіб, що будуть заміщати
відповідальних в разі їх відсутності на період їх відсутності.
В ТОВ «СТІЛ ВОРК» забезпечується утримання в справному стані та безпечна
експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки через організацію
належного нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю
(технічного огляду) та ремонту транспортних засобів.
Наказом від 27.02.2019 №18 головного механіка Дацко С.В. призначено відповідальним
за технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачами та
вантажопідіймальними кранами, утримання в справному стані вантажозахоплювальних
пристроїв; на головного енергетика Крамаренка С.М. покладено виконання обов’язків
особи, що буде заміщати відповідального в разі його відсутності на період його
відсутності.

Наказом від 27.02.2019 №16 головного механіка Дацко Є.В. призначено відповідальним
за технічний стан і безпечну експлуатацію ковальсько-пресового устатковання; на
головного енергетика Крамаренка С.М. покладено виконання обов’язків особи, що буде
заміщати відповідального в разі його відсутності на період його відсутності,
В наявності експлуатаційна документація на технологічний транспортний засіб
автонавантажувач дизельний CPCD50-RXW19, 2018р., КНР, ідент. № А2АН09434,
заводський №А2АН09434. державний номерний знак Т08707АЕ, який знаходиться j r
власності TQB «СТІЛ ВОРК», а саме:
- паспорт CPCD50-RXW19 ПС;
.
. свідоцтво поо реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого
технологічного транспортного засобу серія АЕ_№006507д—видане Головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 08.10.2018а
. копія декларації п р о відповідність від виробника ТОВ «Демікс» щодо відповідності
навантажувача вимогам Технічного регламенту безпеки машин, зареєстрованої в
опгані з оцінки відповідності «Харківський незалежний центр сертифікації» ТОВ
«Харківський незалежний центр сертифікації», реєстраційний № UA.TR.104.D.0694:
18. лата реєстрації 23.07.2018. термін дії декларації до 22.07.2019.
В наявності експлуатаційна документація на ковальсько-пресове устатковання.
- вальці 3-х валкові гідравлічні листозгинальні АК-230М, 2014р.в., Італія, зав. №1406?л
інв. №>0371СВ;
- прес гідравлічний ПБ6330. 1976 р.в„ СРСР, інв. №00167СВ, зав. №899^
_ машина листоппавильна МЧЛ-1725,2012 р.в., Україна, зав. №15, інв. № 00115С_Ві
- прес-ножиці комбіновані НВ 5222,1977 р.в., СРСР, зав. №1153, інв. № 0342У^
- ножиці гильотинні Н3121,1978 р.в., СРСР, інв. №00144СВ;
- стпічкопильний верстат BS-250, 2013 р.в.. Тайвань, інв. №S 000010НВП.
іТпя виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «СТІЛ ВОРК» забезпечено
необхідним устаткованням. машинами та механізмами, що знаходяться у задовільному
стані. Машинам та механізмам своєчасно проводиться технічний огляд}
електрообладнанню —перевірка опору ізоляції та заземлення.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спепвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
працівники ТОВ «СТІЛ ВОРК». які виконують роботи з підвищеною небезпекою^
забезпечені: костюмом зварника брезентовим, щитками зварника, окулярами захисними^
касками захисними, рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям, запобіжними
поясами та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.---------- ----- _—.----- —--------------—---інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «СТІЛ ВОРК» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт та експлуатації зазначених машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне забез"е^ еіін?
(законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ «СІ 1Л ВОРК»*
журнали, положення, інструкції з охорони праці, «Програма вступного інструктажу_з
охорони ппані»: «Програма первинного та повторного інструктажу»; «Перелік питаньз
пхпппни ппапі первинного та повторного інструктажів» та інше), які відповідають
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом від 27.02.2019 №15 начальника
відділу охорони праці Качуровського В.В. призначено відповідальним за актуалізацію,
облік, збепігання. видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію^
охорони праці.

В TOB «CTIJI ВОРК» є кабінет з охорони праці, оснащений необхідною документацією
з охорони праці.
«нічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.М. Кондратюк
(ініціали та прізвище)

05 березня 2019р,
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці ^
2 0 /^ 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
неоезпеки 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.".

