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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,

«ДОЛОМІТ», 50061, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Шостаковича,
будинок 12; код згідно з СДРПОУ 31736574; Добринський Олександр Михаіїлович;
+380972762315;__________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

dolomitkr@gmail.com______________________________________________
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, а також на об’єктах замовників (на об’єктах HAT
«АрселорМіттал Кривий Ріг», HP AT "ПІВНГЗК", HAT "НІВДГЗК", НРАТ «ІНГЗК»,
HP AT "ЦГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на об’єктах_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

замовників за місцем виконання робіт згідно договорів

_________________________

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 «Нро страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового
страхування цивільної відновідальності суб'єктів госнодарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвишеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезнечні 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 «ДОЛОМІТ» не має об’єктів підвищеної небезпеки.____________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний

(д а та п ров еден н я а у д и т у )

аудит з охорони прані не проводився

_____ ________________________________________

Я, Добринський Олександр Михайлович_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮдекларацією 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 підвишеної 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 таУабо машин, механізмів,

5. Земляні роботи, шо виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій;_______________________________________________
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, вибухонебезпечним та
інертним газом;
10. Зварювальні роботи.________________________________________________ ______________
виконуються таУабо експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць; 10, у тому числі тих,________________________________________
в ід п о в ід н о г о д о зв о л у , кількість р о б о ч и х м ісц ь , у т о м у числі тих,

на яких існує підвишений ризик виникнення травм: 4; будівель і споруд (примішень); 1
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

иримішеппя офісне (за адресою: 50061, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця
Шостаковича, будинок 12, орендоване), виробничих об'єктів (цехів - 1, дільниць - 1 (на
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

об’єктах замовників), структурних підрозділів - 0)______________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші

відомості

головний

бухгалтер

Леоитьєва

Світлана

Петрівна

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальна за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (далі відповідальна з охорони праці) (наказ від 08.10.2018 № 11-В), директор Добринський
Олександр Михайлович - відповідальний за організацію роботи з охорони нраці (наказ
від 08.10.2018 № 11-В); майстер Береза Павло Анатолійович - відповідальний за безпечне
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки, директор Добринський Олександр
Михайлович - особа, яка буде заміщати відповідального в разі його відсутності на період
відсутності і на яку покладено виконання обов’язків відповідального на цей період (наказ
від 01.04.2019 №9/в);_________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також особи,
відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та ті, яких призначено їх
заміщати, пройшли навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та з питань охорони
праці з наступних НПАОП;
-

-

-

-

-

та

директор Добринський О.М., майстер Береза П.А., головний бухгалтер Леонтьева С.П.
пройшли перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки,
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол
№1106 від 05.10.2018р„ посвідчення № 1106-18-11, № 1106-18-12, № 1106-18-13);
директор Добринський Q.M. (IV гр. до і вище 1000В), майстер Береза П.А. (ІУ гр. до і
вище 1000В), головний бухгалтер Леонтьева С.П. (IV гр. до і вище 1000В) пройшли
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та
«Правил пожежної безпеки в Україні», навчання в ДП «Придніпровський ЕТП»
(протокол № 64-18 від 26.09.2018; посвідчення № 64-18-85);
директор Добринський О.М., майстер Береза П.А., головний бухгалтер Леонтьева С.П.
пройшли перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
(НПАОП 0.00-1.15-07), навчання в Приватному закладі «Пентр професійної освіти і
навчання» (протокол № 1098/4.20-2018 від 05.10.2018, посвідчення № 1098-18-07,
№1098-18-08, № 1098-18-09);
директор Добринський О.М., майстер Береза П.А., головний бухгалтер Леонтьева С.П.
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій
області з Правил охорони нраці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13), навчання в TQB "ОПП "РЕГІОН БУД" (протокол № 67 від
28.03.2019, посвідчення № 879, № 880, № 881);
директор Добринський О.М., майстер Береза П.А., головний бухгалтер Леонтьева С.П.
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій
області з Правил охорони нраці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в ТОВ "ОНП "РЕГІОН БУД" (протокол № 63
від 26.03.2019, посвідчення № 835, № 836, № 837)
інші.

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих
професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони
праці.
В наявності посвідчення про присвоєння кваліфікації робітничих професій, а саме;
- Поляков І.А. пройшов навчання за професією бетоняр 4-го розряіту в ДП
"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" (свідоцтво №3688.
посвідчення №3688, протокол №844 від 04.04.2019)
та інші.
В наявності протоколи перевірки знань з питань охорони праці та посвідчення до них
робітників, які пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «ДОЛОМІТ», а саме;
- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Тихоміров А.А.,
бетоняр Поляков І.А. пройшли навчання та перевірку знань з Правил охорони нраці
під час виконання робіт па висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол від 10.04.2019 №
10.04-19.1);

-

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Тихоміров А.А.,
бетоняр Поляков І.А. пройшли навчання та перевірку знань з Правил охорони нраці
під час роботи з інструментом та пристроями (ППЛОП 0.00-1.71-13) (протокол від
15.04.2019 № 15.04-19);
- монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Тихоміров А.А. (П гр.
до 1000В), бетоняр Поляков І.А. (II гр. до 1000В) пройшли навчання та перевірку знань
з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.2198), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил
пожежної безпеки в Україні» (протокол від 19.04.2019 № 19.04-19)
та інші.
Наказом від 08.10.2018 № 11-В виконання функцій служби охорони нраці покладено на
головного бухгалтера Леонтьеву С.П., як на таку, що пройшла відповідне навчання і
перевірку знань з питань охорони прані в спеціалізованому навчальному закладі та є
відповідальною з охорони праці.
Па виконання вимог Закону України «Про охорону нраці» та ППАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці», наказом від 09.10.2018 № 12-В в ТОВ «ДОЛОМІТ» створено комісію з
перевірки знань з питань охорони праці у складі:
• голова комісії: директор Добринський Олександр Михайлович;
• члени комісії:
- майстер Береза П.А.,
- головний бухгалтер Леонтьева С.П.
До складу комісії можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку
знань відповідних нормативно-правових актів з охорони нрані.
Наказом директора підприємства від 01.04.2019 № 11/в затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці № 1 для електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування;
- Інструкція з охорони прані № 2 для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони нраці № З при зберіганні та експлуатації балонів;
- Інструкція з охорони праці № 4 про заходи пожежної безпеки під час ведення
будівельних робіт;
- Інструкція з охорони праці № 6 для стропальника;
- Інструкція з охорони праці № 7 при виконанні електромонтажних робіт;
- Інструкція з охорони прані № 8 під час монтажу й експлуатації риштувань і
помостів;
- Інструкція з охорони праці № 9 під час експлуатації ручних електричних машин і
електроінструмента;
- Інструкція з охорони прані № 10 прн роботі з ручпнм пневматичним інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 11 для монтажника з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
- Інструкція з охорони прані №12 для бетоняра.
- Інструкпія з охорони праці №13 для тесляра.
- Інструкція з охорони нраці № 14 для працівників, шо виконують верхолазні роботи.
- Інструкція з ОХОРОНИ прані №15 під час виконання робіт на висоті.
Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони нраці».__________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

в наявності затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 01.04.2019
№10/в;
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про систему управління охороною праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»;
- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці»;
- «Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників
ТОВ «ДОЛОМІТ».
а також журнали та інша документація з охорони прані.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці прапівників
ТОВ «ДОЛОМІТ»;
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 підвишеної небезпеки, а
також осіб, шо будуть замішати відповідальних в разі їх відсутності на період
відсутності.
Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ДОЛОМІТ» забезпечено
необхідним устаткованням, машинами та механізмами, що знаходяться у задовільному
стані, та на які мається в наявності експлуатаційна документація.
У відповідності до ППАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»,
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313, що
наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які
вимагають застосування відповідних 313, що наведені у додатку З до цих Мінімальних
вимог, працівники ТОВ «ДОЛОМІТ», 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 «ДОЛОМІТ» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та
навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України,
накази директора ТОВ «ДОЛОМІТ», журнали, положення, інструкції з охорони праці.
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань первинного
інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «ДОЛОМІТ», та інша
документація з охорони праці, які відповідають вимогам законодавства з питань охорони
праці. Наказом від 01.03.2019 № 6/в головного бухгалтера Леонтьеву С.П. призначено
відповідальною за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в
нормативну документацію з охорони праці.

/
в ТОВ «ДОЛОМІТ» е куточок з охорони праці, оснащений основною документацією з
ивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Q.M. Добринський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держнраці / i f
20х^. №

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.".

