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2 6ЧЕР20Шматеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ЦВЕ ГМЕТ
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ЛТД». 51700, Дніпропетровська обл.. місто Вільногірськ. вул. Привокзальна, буд.79. кв.2 код ЄДРПОУ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

39966306. директор - Поволоцький Владислав Леонідович, тел. (0567) 70-40-93. e-mail:psn@cm.com.ua
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;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦВЕТМЕТ ЛТД».______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

51700, Дніпропетровська обл. м.Вільногірськ. вул. Степова, 1. доводочна збагачувальна фабрика:_____
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

техногенне родовище "Балка Крута", цех видобутку та переробки пісків___________________________
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

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.

Поволоцький

Владислав

Леонідович-директор

ТОВ

«ЦВЕТМЕТ

ЛТД»

(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: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1ООО В_________________
(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

робочий місць -6. у т.ч. на яких існує підвищений ризик - 6 ._____________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

будівель-16: Л нриміигення доводочно-збагачувальної фабрики загальною площею 1875м^:__________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

2) приміщення модульної гравітаційної збагачувальної фабрики загальною площею-450м^: 3) КТП №1
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

загальною площею-12м^: 4) КТП №2 загальною площею-12м^: 5) КТП №3 загальною площею-12м^:
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

6) КТП №4 загальною площею-12м^: 7) КТП №5 загальною площею-12м^: 8) КТП №6 загальною
площею-12м^: 9) КТП №7 загальною площею-12м^: 10) КТП №8 загальною площею-12м^; 11) КТП
№9 загальною площею-12м : 12) КТП №10 загальною площею-12м : 13) КТП №11 загальною
. з_.
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площею12м : 14) КТП №12 загальною площею-12м ; 15) КТП №13 загальною площею-12лГ: 16) К г.
№14 загальною площею-12м^____________________________________________________________
Інші відомості Поволоцький Владислав Леонідович-директор ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД»пройшов
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

навчання з загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ»Моноліт» м. Кривий Ріг протокол № 3/23 від
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

01 березня 2018 p.; Маляренко Андрій Олексійович - головний інженер ТОВ «ТТВЕТМЕТ ЛТД»______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ТОВ«НКЦ»Моноліт» м. Кривий Ріг протокол
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

№ 3/23 від 01 березня 2018 р. На підприємстві функціонує служба охорони праці, якої керує заступник
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

директора з охорони праці Ковтунов Валерій Григорович. Для проведення вступного інструктажу на
підприємстві мається кабінет з охорони праці, забезпечений посібниками, плакатами та періодичними
виданнями з ОП. Наказом від 26.02.2017р. № 09/В на підприємстві введені в лію інструкції з ОП.
згідно з якими проводиться інструктаж робітників підприємства.
Згідно з наказом від 14.02.2019р. № 08/В на підприємстві діє комісія по перевірці знань
робітників з питань охорони праці. Голова комісії - директор Поволоцький В.Л.. заступник голови
комісії - заступник директора з охорони праці Ковтунов В.Г.. члени комісії - головний інженер
Маляренко А.О., інженер з охорони праці Сташенко В.В., головний механік Зачепа О.О., менеджер по
персоналу Семенюк Г.А. Члени комісії пройшли навчання та перевірку з загального курсу охорони
праці в ТОВ «НКЦ»Моноліт» м. Кривий Ріг, протокол № 3/23 від 01 березня 2018 р. Згідно з наказом
від 19.04.2019р. № 20/В на підприємстві діє комісія по перевірці знань робітників з перевірки знань з
електробезпеки. Голова комісії - головний енергетик Погорілий С. М.. заступник голови комісії заступник директора з охорони праці Ковтунов В.Г.. члени комісії - головний інженер
МаляренкоА.О.. інженер з охорони нраці Сташенко В.В., головний механік Зачепа 0 .0 . Головний
енергетик Погорілий С. М. пройшов навчання та перевірку з «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» в ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» м.Кривий Ріг,
протокол № 158 від 20.03.2019р. Головний інженер Маляренко А.О.. заступник директора з ОП
Ковтунов В.Г.. головний механік Зачепа 0 .0 . пройшли навчання та перевірку з «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ»Моноліт» м. Кривий Ріг, протокол № 3/15
від 01.03.2018 р. Інженер з ОП Сташенко В.В. пройшов навчання та перевірку з «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» м.
Кривий Ріг, протокол № 75 від 13.02.2019р.
Відповідальною особою по виконанню робот в діючих електроустановках напругою понад 1000
В призначено головного енергетика Погорілого С. М. Електромонтери з ремонту та обслуговування
електрообладнання Біленко О.Г.. Кулик О.В.. Курманенко М.Г.. Кучеров Б.Б.. Золотоноша А.В..
НосачС.Л. пройшли навчання на підприємстві та перевірку з загального курсу охорони праці в комісії
підприємства протокол №11 від 28.02.2019р.. повторний інструктаж з ОП проведений 01.04.2019р.
Електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання (електромонтери) БіленкоО.Г..
КуликО.В..КурманенкоМ.Г..Кучеров Б.Б..Золотоноша А.В.. Носач С.Л. пройшли навчання на
підприємстві та перевірку з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» протокол
№31 від 02.05.2019р. У своїй роботі головний енергетик Погорілий С. М. керується «Положенням про
службу головного енергетика», посадовою інструкцією. Технологічноми картами та інструкціями,
інструкціями з ОП. Згідно «Норм беплатної видачі спецодягу, спецвзуття та других засобів
індівідуального захисту робітникам ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» електромонтери абеспечені спецодягом та
спецвзуттям. а саме: костюмом х/б. черевиками шкіряними, курткою утепленою, штанами
утепленими, рукавицями комбінованими. При роботі у електроустановках електромонтери
застосовують наступні СІЗ із діелектричної резини: калоші, печатки, боти, накладки та інструмент
(ПРОТОКОЛИ №№СІЗ-01.СІЗ-02. СІЗ-03. СІЗ-04. СІЗ-05. СІЗ-06. СІЗ-07. СІЗ-08. СІЗ-09УНормативна база
на підприємстві постійно оновлюється періодичними виданнями, через Інтернет та виданнями в
друкованому вигляді.
Підприємство забеспечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони
праці: «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

^
/
іншими засобами інлиж^уіпьного захисту» НПАОП 0.00-4.01-08. «Правила безпечної експлуатації
електроустаной^ІШ б^ш аі^ів» НПАОП 40.1-1.21-98.

В.Л.Поволоцький
(ініціали та прізвище)

Декларація
Держпраці

Примітки:

^

^

господмювання у територіальному органі
^у журналі обліку. . .суб'єктів,
.
20^р.

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.

