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охоронн праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбурвибух»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____50019, Дніпропетровська обл..м. Кривий Ріг, вул. Прорізна. 12- б. ЄДРПОУ 30949675
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор -  Станішевська Тетяна Казимирівна. тел. (0564') 92-31-02. tovubv@gmail.com_____
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємщ: 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;

50000. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Клайпедська. 2-а________________________
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 Договір страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами -  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 аудиту)

Я. Станішевська Тетяна Казимирівна_____________________________________
(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:

Експлуатація автонавантажувачів . Технологічні транспортні засоби п.5 Додатку 7 до Порядку
(найменування виду робіт

кількість робочих місць -1. в тому числі на яких ІСНУЄ підвищений ризик -1 ____________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

Автонавантажувач . марка, модель 41306. рік випуску, складання 2011. виробник м. Львів. Ідент.№:
шасі 4016-197. двигун № 3021392. Присвоєно державний номерний знак Т03966АЕ.___

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного
транспортного засобу АЕ №102836. власник ТОВ «Укрбурвибух Груп»________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
__________________________________________ 102836__________________________________________________________________

отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:tovubv@gmail.com


Інші відомості: Пиректоп Станішевська Тетяна Казимирівна пройшла навчання у ДП «НКК 
Сривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27 червня 2017 
року №102 ( п р о т о к о л  №453 від 15.11.2017 року), пройшла навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань з «Правил пожежної безпеки України» комісією, яка створена на підставі наказу від
03.01.2017 року №11 ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол №8 від 18.01.2018 року).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
_____На підприємстві наказом №2- ОН від 03.01.2019 року переглянут склад постійно діючої комісії
з перевірки знань з питань охорони праці, члени якої:

_____Головний інженер Бабенко Юрій Володимирович, пройшов навчання у ДП «НКК
«Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27 червня 2017 
року №102 (протокол №437 від 08.11.2017 року). Пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та 
перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №88 від 22.03.2017 року), та отримав 
III групу з електробезпеки.

_____Інженер з охорони праці Рудий Геннадій Миколайович пройшов навчання у ТОВ «НКЦ
МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21 березня 2018 
року №68 (протокол № 10/15 від 03.10.2018 року). Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ МОНОЛІТ» та 
перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21- 
98). «Правил пожежної безпеки України» комісією, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21 березня 2018 року № 68. та отримав IV 
ГРУПУ з електробезпеки (потокол № 10/11 від 03.11.2018 року). Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань «Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій» комісією, яка створена на підставі наказу №11 від 17.08.2018 року ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ».

Заступник директора з виробничих питань Потягайло Олександр Ілліч пройшов навчання у ДП 
«НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (ттомеяичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27 
червня 2017 року №102 (протокол №437 від 08.11.2017 року). Пройшов навчання у ДП «НКК 
«Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 718 від
31.10.2018 року), та отримав III групу з електробезпеки. Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань з «Правил пожежної безпеки України» комісією, яка створена на 
підставі наказу від 03.01.2017 року №10 ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол №5 від 12.01.2018 року).

_____Енергетик Лемберг Сергій Володимирович пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та
перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №718 від 31.10.2018 року), та 
отримав V групу з електробезпеки. Пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
комісією, яка створена на підставі наказу від 19.12. 2018 року (протокол №12/95 від 19.12.2018 року).

На підприємстві створено службу охорони праці. Відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці є інженер з охорони праці Рудий Геннадій Миколайович, який 
пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки комісією, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21 березня 2018 року №68 (протокол № 10/15 від 03.10.2018 року). 
Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації



^ктроустановок споживачів ЩПАОП 40.1-1.21-98'). «Правил пожежної безпеки України» 
змісією. яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області від 21 березня 2018 року №68. та отримав IV групу з електробезпеки (потокол № 10/11 від
03.11.2018 р о к у У  Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з «Пожежної 
безпеки посадових осіб пілприємств. установ та організацій» комісією, яка створена на підставі 
наказу №11 від 17.08.2018 року ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ».

_____Відповідальними особами за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки призначено
начальника цеху Пономарьова Олександра Миколайовича та майстра цеху Кудрявцева Юрія 
Васильовича, наказ № 9- ОП від 03.02.2019 року.

Начальник цеху Пономарьов Олександр Миколайович пройшов навчання у ДП «НКК 
«Кривбасбуд». та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27 червня 2017 
року №102 ('протокол № 437 від 09.11.2017 року). Пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та 
перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №718 від 31.10.2018 року), та 
отримав III ГРУПУ з електробезпеки. Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», та перевірку 
знань з «Правил пожежної безпеки України» комісією, яка створена на підставі наказу від 03.01.2017 
року №10 ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол №5 від 12.01.2018 року)

Майстер цеху Кудрявцев Юрій Васильович пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд». та 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, яка створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27 червня 2017 року №102 
(протокол №437 від 09.11.2017 року). Пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку 
знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №718 від 31.10.2018 року), та отримав IV 
групу з електробезпеки. Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», та перевірку знань з «Правил 
пожежної безпеки України» комісією, яка створена на підставі наказу від 03.01.2017 року №10 ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол №5 від 12.01.2018 року)

Відповідальним за технічний стан автонавантажувачів на підприємстві призначено Головного 
інженера Бабенка Юрія Володимировича наказ № 10-ОП від 03.02.2019 року, який пройшов 
навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
комісією, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 27 червня 2017 року №102 (протокол №437 від 08.11.2017 року). Пройшов навчання у 
ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №88 від
22.03.2017 року), та отримав III групу з електробезпеки.

Водій легкового автомобіля Кириченко Володимир Адольфович 04.06.1960 р.н.. пройшов 
професійно-технічне навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» за професією «Водій навантажувача» з 
10.12.2018року по 06.02.2019 року, і здобув професію «Водій навантажувача III категорії».
Свідоцтво № 00000284 від 06.02.2019 року. Посвідчення № 00000285 від 06.02.2019 року. Протокол 
№55 від 06.02.2019 року.

Електрогазозварник Косенко Юрій Вікторович 22.09.1986 р.н.. пройшов професійно-технічне 
навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» за професією «Водій навантажувача» з 10.12.2018року по
06.02.2019 року, і здобув професію «Водій навантажувача III категорії». Свідоцтво № 00000286 від
06.02.2019 року. Посвідчення № 00000287 від 06.02.2019 року. Протокол №55 від 06.02.2019 року.

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі інструкцій з охорони праці. 
Згідно Закону України «Про охорону праці», наказом по підприємству від 03.12.2018 року №20 

011 проведене навчання з питань охорони праці та перевірка знань працівників



.дприємства комісією, яка створена на підставі наказу від 09.01. 2018року N 2- ОП.
Наказом №15 від 19.04.2019 року затверджено інструкції з охорони праці №34 «Для водія 

Лавантажувача». Наказом №37 від 28.12.2017 року затверджено інструкції з охорони праці №11 Для 
стропальника. № 26 Піл час вантажно-розвантажувальних робіт. Інструкції розроблені відповідно 
до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

В наявності експлуатаційна документація на технологічний транспорт, який використовується 
ПРИ проведенні робіт, що декларуються ГСвідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або технологічного транспортного засобу (автонавантажувач') №102836 від 23 
липня 2012 року, талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу 
Автонавантажувача 41306. державний номерний знак Т03966 АЕ. від 20 березня 2019року 
№ АЕ 102836 . Піпприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально - методичне забезпечення 
(нормативно-правові акти з охорони праці, інструкції з охорони праці, інструкції з пожежної 
безпеки, положення, програми навчання та інструктажів з питань охорони праці та інше.

_____Працівники ТОВ «Укрбурвибух» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в
повному обсязі. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», працівники, що задіяні на 
виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли психофізіологічне обстеження у ДП «Криворізький 
ЕТП». Працівники підприємства у 2019 році пройшли періодичний медичний огляд (заключний акт 
від 25.05.2019 року), відповілно по затвердженого графіку. Медичні огляди проводить 
«Комунальний заклад «Криворізька Міська лікарня №3». Проведено атестацію робочих місць 
10.07.2015 року. ТОВ «Проектно-діагностичний центр».
_____ На підприємстві у наявності куточок з охорони праці, забезпечений плакатами, наглядною
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань________________________________

за дтриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ь охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

правовоїматеріально-технічної бази навчадьно-методичного забезпечення)__

(ініціали та прізвище)

— ^ / 5  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 z ^  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.


