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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ»_______________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

50000. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля, б. 14, кв. 14;
код СДРПОУ 40999062; Лосев Андрій Миколайович; 067-566-15-89______________
місцезнаходокення, 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 електронної пощти;

___________________________Дніпропетровська область__________________________
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 аудигу)

Я, Лосев Андрій 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 підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
технологічні транспортні засоби (п.5 дод.7 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.):
(найменування виду робіт

- кран-трубоукладач моделі ТР 12.22.01, ідент. № 001430/165408. 2012 р.в., Росія;
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- кран-трубоукладач моделі ТР 12.25.03, ідент. № 001436/165488, 2012 р.в., Росія;
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 508, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

___________________ кількість будівель І споруд (приміщень),____________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_________ виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

відомості Директор ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ» Лосев A.M. пройшов
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 68 від 21.03.2018 р. після проходження навчання у ПЗ «Центр професійної
освіти і навчання» (протокол № 827/4.20-2018 від 03.08.2018р.).___________________
Наказами створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці (№ 14 від
19.04.2019 p.), електробезпеки (№ 17 від 19.04.2019 p.), НПАОП 0.00-1.15-07 (№ 15
від 19.04.2019 p.), НПАОП 45.2-7.02-12 (№ 16 від 19.04.2019 р.) у працівників
підприємства._______________________________________________________________
Голова комісії - головний інженер Кравченко В.А. та члени комісії: начальник
служби ОХОРОНИ праці Андрющенко ГЮ., начальник дільниці Волкотруб О.В.,
директор технічний Золотарьов В.П. пройшли перевірку знань законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки комісіями створеними на підставі наказів Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (протоколи № 10/28
від 04.10.2017 p., № 1/32 від 11.01.2018 р.) та № 68 від 21.03.2018 р. (протоколи №
814/4.20-2018 від 03.08.2018 p.. № 8/38 від 08.08.2018 р.) після проходження навчання
у ТОВ «НКЦ «Моноліт».______________________________________________________
Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки - начальник служби охорони
праці Андрюшенко І.Ю. (IV група з електробезпеки, до і понад 1000 В) та члени
комісії: головний інженер Кравченко В.А. (V група з електробезпеки, до і понад 1000
В), начальник спеціального відділу Романова А.В. (IV група з електробезпеки, до і
понад 1000 В) ПРОЙШЛИ навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань
Законодавство з охорони праці (НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»), НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в
Україні» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 12/50 від 14.12.2017 p., № 4/52 від 10.04.2019 p.).____________________
Голова комісії перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 - начальник служби охорони
праці Андрюшенко І.Ю. та члени комісії: головний інженер Кравченко В.А.,
начальник дільниці Волкотруб О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» і
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протоколи № 10/1 від 04.10.2017 p., № 1/28 від 11.01.2018 p., 8/42 від
08.08.2018 р.)._______________________________________________________________
Голова комісії перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12 - начальник служби охорони
праці Андрюшенко І.Ю. та члени комісії: начальник дільниці Волкотруб О.В.,
заступник керівника виробничого департаменту Терехов С.О. пройшли навчання
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (ДБН)» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Київській області (протокол № 81-461-19 від 17.05.2019 р. після
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека») та комісією Управління Держпраці у
Житомирській області (протокол № 40-09-18 від 07.09.2018 р. після навчання у ПП
«Консалтинговий центр «ПРАКТИКА»),_______________________________________
ІНШІ

Наказом № 6 від 01.03.2019 p. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головного інженера
Кравченко В.А. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В), у разі його відсутності начальника спеціального відділу Романову А.В. (IV група з електробезпеки, до і понад
1ООО В), які пройшли навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань Законодавство
з охорони праці (НПЛОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»), НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в
Україні» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 12/50 від 14.12.2017 p., № 4/52 від 10.04.2019 p.).____________________
Наказом № 7 від 01.03.2019 р. призначено відповідальних за справний стан і
безпечну експлуатацію технологічного транспорту підприємства - начальник
дільниці Волкотруб О.В., у разі його відсутності - заступник керівника виробничого
департаменту Терехов С.О., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 1/28 від 11.01.2018 p., № 12/83 від 28.12.2017 p.).____________________
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБШ» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-46119 від 17.05.2019 р .)._______________________________________________________________________
Робітник Махіня B.C. закінчив курси машиніста крана-трубоукладача ОУК № 7
« к е м » ГЛАВПРИДНЕПРОВБУД Мін Буд УССР (посвідчення № 4946 від 11.10.1968
___________________________________________________________________________________________________

Робітник Зибін М.В. отримав посвідчення тракториста-машиніста з допуском до
керування тракторами з потужністю двигуна до та понад 73,5 кВт, самохідними
дорожньо-будівельними машинами, екскаваторами з об’ємом ковша до та понад 4
куб, метра у Головному управлінні Держпродспоживслужби Дніпропетровської
області (посвідчення серії AT № 062331 від 19.01.2018 p.)._______________________
Машиністи кранів-трубоукладачів Махіня B.C., Зибін М.В. пройшли перевірку
знань комісією ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»,
інструкції з охорони праці № 62.36 для машиніста крана-трубоукладача (протокол №
86 від 20.05.2019 p.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Україні» (протокол № 51 від 21.05.2019 p.).______________________________________
іа дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 1 від 04.01.2018 р. створено службу з охорони праці;
функції служби охорони праці покладено на начальника служби охорони праці
Андрющенко І.Ю.____________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види
робіт підвишеної небезпеки та на професії. Наказом № 12 від 13.07.2018 р.
затверджено інструкцію з охорони праці: № 62.36 для машиніста кранатрубоукладача.______________________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На
підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів.________________________________________________________________
Кран-трубоукладач моделі ТР 12.22.01, ідент. № 001430/165408, 2012 р.в., Росія
зареєстровано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області
(свідоцтво про реєстрацію серії АЕ № 006168 від 18.06.2018 р.) та присвоєно
державний номерний знак Т08486АЕ.__________________________________________
Кран-трубоукладач моделі ТР 12.25.03, ідент. № 001436/165488, 2012 р.в., Росія
зареєстровано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області
(свідоцтво про реєстрацію серії АЕ № 007105 від 02.05.2019 р.) та присвоєно
державний номерний знак Т09125АЕ.__________________________________________
Кран-трубоукладач моделі ТР 12.22.01, ідент. № 001430/165408, 2012 р.в., Росія
пройшов державний технічний огляд у червні 2018 p., про що надано талон про
проходження державного технічного огляду у ДП «Придніпровський ЕТЦ».________
Кран-трубоукладач моделі ТР 12.25.03, ідент. № 001436/165488, 2012 р.в., Росія
пройшов державний технічний огляд у травні 2019 p., про що надано талон про
проходження державного технічного огляду у ДП «Миколаївський ЕТЦ».__________
Крани-трубоукладачі є технічно справними. У разі необхідності проведення
технічного обслуговування і ремонту кранів-трубоукладачів укладаються договори з
підприємствами, що мають на ці роботи відповідні дозволи._______________________
На кожний кран-трубоукладач заведено змінний та ремонтний журнали._________
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту, в тому числі:__________________________
- каски;_____________
- костюми;__________
- футболки бавовняні;_____________________________________________________
- черевики шкіряні;
___________________________________________________
- рукавиді;_____________ _________________________________________________
- протишумові навушники;
____________________________________________
- напівкОмбінезони утеплені; _____________________________________________
- чоботи утеплені.________
Засоби захисту підлягають оглядам у відповідні строки._________________________
Наказом № 11 від 19.04.2019 р. створено комісію з перевірки, організації
періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації._____________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ» забезпечено нормативно-правовою документацію,
що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в тому
числі:
- Закон України «Про охорону праці»;_______________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_________
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»;___________________________________

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку і н с т р у к ц і й з о х о р о н и праці»:
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила о х о р о н и праці під час виконання робіт на
висоті»:
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівниптві ГДКН)»- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»:
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
Матеріально-технічна база ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативноправових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.
У ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ» є кабінет охорони прапі оснащений:
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів.
навчальними та наочними посібниками з охорони прані, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про о х о р о н у праці,
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони прац
з питань охорони прані.
івчально-методичного забезпечення)
о т в е т '^ в е н н о с т ь ю _ ^ ^

А.М. Лосєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ^
20/ ^ 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.”.

