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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне підприємство «СТІЛ СЕРВІС»__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі. буд. 5А__________ _
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 37862266,

директор: Перекипай Максим Васильович,______________

тел. (056) 499 17 91,

тахіт.регекІЇ5ау@агсеІогтШ:а1.сот_____________________

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;

м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______Цех переробки металопродукції_________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «Страхова компанія «Країна»,
(найменування страхової компанії,

1 рік. Договір №99-94/1.7-2019/1.1.1.1.1.2.1.1.3 від 27.12.2018 р.______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Перекипай Максим Васильович

директор__________________________________

(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:
____________ Ковальсько-пресове устатковання________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

____________ Лінія мірної різки 5Ьеаг Ьіпе КС,__________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

____________ (сер. №03581000101), (сертифікат відповідності:серія ВВ, ЦА1.066.0016042-11)
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

____________ Італія____________________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

____________ Кількість робочих місць - 17,___________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

______________ в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

15___

Виробниче приміщення розташованис за адресою м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Цех переробки металопродукції

_____________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Перекипай Максим Васильович пройшов в
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» навчання та перевірку знань
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

законодавчих актів з охорони праці, гігєни праці, надання домедичної допомоги потрепілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 274-19 від 12.07.2019).
Наказом по підприємству №3022 від 02.07.2019 р. призначені відповідальні за безпечне
виконання робіт підвищеної небезпеки на дільниці сортування металопродукції: Ботенок Ігор
Миколайович - старший майстер, змінні майстри: Тимченко Артем Сергійович, Сергєєв
Максим Вадимович, Стовба Олександр Олексійович, Гардаш Сергій Анатолійович.
Відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки на дільниці сортування
металопродукції Ботенок І.М. старший майстер, змінні майстри: Тимченко А.С., Сергєєв М.В.,
Стовба О.О., Гардаш С.А. пройшли: на підприємстві навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігєни праці, надання домедичної допомоги потрепілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (протоколи №399 від 17.12.2018 р. та №291 від 20.05.2019 р.);
в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил
охорони праці в металургійній промисловості» (протокол №195-19 від 31.05.2019 р.); в
навчальному центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» навчання та перевірку знань НПАОП
0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол
№1580 від 04.07.2019 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
(протокол № 1729 від 18.07.2019 р.) (присвоєна II кваліфікаційна група з електробезпеки)
Наказом по підприємству №1282 від 30.04.2018 р. затверджено Положення про службу
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони праці підприємства, начальником служби охорони праці призначено Помазан Тетяну
Анатоліївну.
Наказом пп підприємству №1283 від 30.04.2018 затверджено «Положення про порядок
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці та професійно-технічного
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

навчання персоналу» П 01-03:2018. Працівники підприємства при прийомі на роботу та
періодично проходять інструктажі, навчання й перевірку знань з питань охорони праці,
надання домедичної допомоги постраждалим від нещасних випадків, а також правил
поведінки при виникненні аварій.
Наказом по підприємству №236 від 18.01.2019 р. затверджені склади комісій з перевірки
знань з питань охорони праці. До складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці у
керівників та спеціалістів підприємства входять: Голова комісії - Кузнєцов Владислав
Володимирович - заступник директора з виробництва, члени комісії: Помазан Тетяна
Анатоліївна - начальник служби охорони праці, Потоцький Віктор Йосипович уповноважений трудового колективу з питань охорони праці. До складу комісії з перевірки
знань з питань охорони у робітників цеху з обробки, прибирання металу й сортування
металопродукції входять: Голова комісії - Кузнєцов Владислав Володимирович - заступник
директора з виробництва. Мельников Дмитро Миколайович - начальник цеху, Ботенок Ігор
Миколайович - старший майстер. Ноженко Олексій Володимирович - провідний інженер з
охорони праці, Потоцький Віктор Йосипович - уповноважений трудового колективу з питань
охорони праці.

Кузнєцов В.В. заступник директора з виробництва пройшов в ДП «Головний навчальнометодичний центр Держпраці» навчання та перевірку знань: законодавчих актів з охорони
праці, гігєни праці, надання домедичної допомоги потрепілим, електробезпеки, пожежної
безпеки (протокол №ОП95-19 від 29.03.2019 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в
металургійній промисловості» (протокол №195-19 від 31.05.2019 р.); НПАОП 0.00-1.71-13
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол №195-19 від
31.05.2019р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №167
18 від 25.04.2018 р.) (присвоєна III кваліфікаційна група з електробезпеки).
Помазан Т.А. начальник служби охорони праці, Потоцький В.И. уповноважений
трудового колективу з питань охорони праці пройшли в ДП «Головний навчально-методичний
центр Держпраці» навчання та перевірку знань: законодавчих актів з охорони праці, гігєни
праці, надання домедичної допомоги потрепілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол
№ОП95-19 від 29.03.2019 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в металургійній
промисловості» (протокол №195-19 від 31.05.2019 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол №195-19 від 31.05.2019р.);
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №167-18 від 25.04.2018 р.)
(присвоєна IV кваліфікаційна група з електробезпеки).
Мельников Д.Н. начальник цеху пройшов: в ДП «Криворізький експертно-технічний
центр Держпраці» навчання та перевірку знань: із загального курсу «Охорона праці» (в т.ч.:
Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», КЗПП України, «Правила пожежної безпеки України» НАПБ
А.01.001-2014, ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21.98, Інструкція з надання першої допомоги потерпілим
внаслідок нещасного випадку (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.702:2005)), «Гігієнічна класифікація праці
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу» ДСанПІН №248) (протокол №25-18 від 16.03.2018 р.); в ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» навчання та перевірку знань НПАОП
27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (протокол №195-19 від
31.05.2019 р.); в навчальному центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» навчання та перевірку
знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» (протокол №1580 від 04.07.2019р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів» (протокол № 1729 від 18.07.2019 р.) (присвоєна II кваліфікаційна група з
електробезпеки)
Ноженко О.В. провідний інженер з охорони праці пройшов в ДП «Головний навчальнометодичний центр Держпраці» навчання та перевірку знань: законодавчих актів з охорони
праці, гігєни праці, надання домедичної допомоги потрепілим, електробезпеки, пожежної
безпеки (протокол №ОП95-19 від 29.03.2019 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в
металургійній промисловості» (протокол №195-19 від 31.05.2019 р.); НПАОП 40.1-1.21-98
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №167-18 від 25.04.2018 р.) (присвоєна IV
кваліфікаційна група з електробезпеки); в навчальному центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» (протокол №367 від 14.03.2017 р.).
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці та пожежної
безпеки, в тому числі Інструкція з охорони праці для сортувальника-здавальника металу
дільниці сортування металопродукції цеху з обробки, прибирання металу та сортування
металопродукції ОП.ОІ.111.19, інструкція з пожежної безпеки для працівників підприємства
ПБ.01.01.19 та інші. Розроблена та затверджена Типова технологічна карта ПП «СТІЛ
СЕРВІС» з виконання робіт з сортування й мірної різки сортового й арматурного прокату на

території цеху переробки металопродукції ЩПМ) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у
відповідності з вимогами нормативної й технологічної документації ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг».
Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту згідно Довідника норм видачи 313 працівникам ПП «СТІЛ СЕРВІС» в
повному обсязі.
Нормативні документи, в тому числі нормативно-правові акти з охорони праці
(стандарти, правила з охорони праці, відповідно до діючого ресстру НПАОП. інструкції з
охорони праці тощо) та технічна документація зберігаються на електронних носіях та
систематично актуалізуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охоронй праці та промислової безпеки.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госродарюванняу територіальному
органі Держпраці
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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.
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