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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,

_________________________ “КБ ІНДУСТРІЯ”__________________________________________
51925 м. Кам'янське Дніпропетровської області. Прохідний тупік. 2. офіс 7-Б

місцезнаходження,

______________________код СДРПОУ 37103391________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

___________ Генеральний директор — Войтович Микола В асильович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________тел. (067)5764575 mail@kbindustriva.com.ua __________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

___________ на об'єктах замовників згідно укладених договорів________________________
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______ПАТ “Страхова______
компанія “САЛАМАНДРА”_________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

_______ договір № 4111.000032 від 27.08.2019р. діє до 27.08.2020р._____________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______________проводився внутрішній аудит 12.04.2019_____________________________ _
Я, Войтович Микола Васильович................................................................................................... ..

(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: 1.Роботи, що виконуються на висоті 
понад 1.3 метра 2. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та
інертним газом_______________ _____________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
__________ Кількість робочих місць для робіт на висоті - 6, з підвищеним ризиком_______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
виникнення травм -2. для експлуатації балонів — 2 робочих місця______________________

Офісні та виробничі приміщення орендовані:нерухоме майно з метою розміщення офісу - 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

дві кімнати та частина коридору, загальною площею 31.78 кв.м., розміщене за адресою: м. 
Кам'янське, Прохідний тупик, 2, на третьому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться
у власності Орендодавця (Договір оренди нерухомого майна №9 від 01.11.2013 р._______ _
Орендодавець: ТОВ «Борисфен-Інвест». Місцезнаходження орендодавця: 51925.________
Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське. Прохідний тупик, буд.2):_______________________
виробнича база: майстерня площею 81.1 кв.м. (договір №01022018 від 01.02.2018 р. __
Орендодавець: ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК». Місцезнаходження орендодавця: 51650. 
Дніпропетровська обл.. Верхньодніпровський р-н, смт. Дніпровське, вул. Олександра
Осгровського. 11 )___________________________________________________________________
Інші відомості Генеральний директор ТОВ «КБ ІНДУСТРІЯ» Войтович М.В._______

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
пройшов навчання у ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань згідно Типової 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
програми, за курсом «Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у 

відповідності до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони прані (НГІАОГІ 0.00-4.12-05)». в комісії ГУ Держнраці у________
Запорізькій області (протокол №17-475 від 20.09.2017 p.. посв. №4163).Головний механік 
ТОВ «КБ ІНДУСТРІЯ» Кузьмснко С.ГІ. пройшов навчання у ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЩ» 
та перевірку знань згідно Типової програми, за курсом «Навчання з питань охорони праці
посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок_____
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НГІАОП 0.00-4.12-05)». в
комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол №18-713 від 25.10.2018 p.. п о с в ._
№9135). Начальник ремонтного відділу ТОВ «КБ ІНДУСТРІЯ» Вареник С.В. пройшов 
навчання у TOB «HLI БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань згідно Типової програми, за 
курсом «Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до
« Гинового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань______
охорони праці (НГІАОГІ 0.00-4.12-05)», в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області_____
(протокол №18-713 від 25. і 0.2018 p., носв. №9136);____________________________________
Уповноважена найманими працівниками особу з питань охорони праці ГОВ «КБ________

ІНДУСТРІЯ» Тігаренко Л.І. пройшла навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань 
Законів та нормативно-правових актів з ОГІ в обсязі загального курсу «Охорона праці» в 
комісії ГУ Держнраці у Дніпропетровській області (протокол №211 від 27.10.2017 p.. посв.
№07544).____________________________________________________________________________
Інженер з охорони праці ТОВ «КБ ІНДУСТРІЯ» Лісовець Л.Д. пройшла навчання_______
в ДГІ «ГНМЦ Держпраці» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни 

праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в 
комісії ГУ Держпраці у Київській області (протокол №129-19 від 29.03.2019 p.. носв. 
№ОП-129-19-10):гіройшла навчання в ДГІ «ГНМЦ Держпраці» та склала іспити на 
фахівця, якому надається право на проведення експертного обстеження (аудиту) систем



управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва (протокол №296-19 від 24.07.2019 р.. посв. №296-19-12); 
Наказом №14-ОП від 26.02.2019 р. на підприємстві створено службу з охорони тірапі в 

наявністю служби охорони праці,

особі інженера з охорони праці Лісовець Л.Д._________________________________________
На підприємстві затверджені:Положення про службу охорони праці, наказ №14-ОП від

інструкцій про проведення навчання

26.02.2019 р..Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, наказ №4-ОП від 11.05.2017 р.;Положення про порядок проведення 
попередніх та періодичних оглядів працівників, наказ №14-ОГІ від 26.02.2019 р.; 
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, наказ №7-ОП від 15.06.2017 р.Положення про 
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, наказ 
№26-ОП від 26.12.2017 р.;Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, наказ №7-ОГІ від 15.06.2017 
р.; Порядок відсторонення від роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп'яніння, наказ №26-ОП від 26.12.2017 р.;Порядок використання легкових 
автомобілів для поїздок, пов'язаних із виробничою діяльністю посадових осіб і 
працівників наказ №26-ОП від 26.12.2017 р.; Положення про службу охорони праці (наказ 
№ 14-ОП від 26.02.2019) Для виконання заявлених робіт робітники підприємства мають 
відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
об’ємі виконуваних робіт та мають відповідні посвідчення.
На підприємстві переглянуті та затверджені наказами керівника підприємства, інструкції з 
охорони праці: загальні, за професіями згідно штатного розпису та за видами виконуваних 
робіт. Зокрема: ІОП-1 Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки від 11.05.2017 
р.;ІОП-2 Інструкція з надання домедичної допомоги від 11.05.2017 р.; 1011-22 Інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті від 11.05.2017р.:ІОП-26 Інструкція з охорони 
праці під час експлуатації, транспортування і зберігання балонів із стисненими.
зрідженими газами, та інші інструкції_________________________________________________
Всі вперше прийняті працівники проходять вступний, первинний інструктажі з питань

та інструктажу з питань охорони праці

охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці та перевірку знань з 
охорони праці перед допуском до самостійної роботи згідно з «Положенням про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».Всі працівники пройшли 
первинний інструктаж на робочому місці та повторні інструктажі 1 раз на 3 місяці, які 
проводить начальник ремонтного відділу. Ведуться Журнали реєстрапії інструктажів з 
питань охорони праці. Всі працівники ремонтного відділу пройшли щорічну перевірку 
знань з питань охорони праці та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”.та мають відповідні посвідчення. Електрогазозварники Шульга 
О.В. та Сидоренко О.О., які експлуатують балони, та відповідальна особа — начальник 
ремонтного віппілу Вареник С.В.пройшли навчання і перевірку знань за спеціальними 
правилами НПАОП 0.00-1.18-81 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском” в ТОВ “Навчальний центр “Безпека праці” м. Запоріжжя та мають 
відповідні посвідчення. Відповідальні особи проходять перевірку знань з охорони праці І



раз на 3 роки. На виконання робіт на висоті видаються наряди-допуски. які фіксуються в
журналі видачі нарядів-допусків.______________________________________________________
Наказом №5-ОП від 25.05.2017 р. «Про введення в дію Програми вступного інструктажу» 
затверджено та введено в дію «Програму проведення вступного інструктажу з питань 
охорони праці ТОВ «КБ Індустрія». Наказом №5-ОП від 03.01.2019 р. «Про порядок 
проведення інструктажів» затверджено порядок проведення інструктажів у працівників 
підприємства з питань охорони праці, діям в аварійних ситуаціях та з надання домедичної 
допомоги під час нещасних випадків. Наказом№Р4-ОП від 04.01.2019р. створено постійно 
діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства. 
Наказом № 48-ОГІ від 10.10.2018 р. «Про призначення відповідальної особи за виконання 
робіт підвищеної небезпеки» начальник ремонтного відділу Вареник С.В.. який пройшов 
перевірку знань відповідних нормативних актів з ОП (газонебезпечні роботи в колодязях, 
приямках; роботи на висоті; роботи з монтажу, демонтажу, ремонту технологічного 
устаткування та трубопроводів, вантажопідіймальних кранів, електричного устаткування 
балонів тощо) призначений відповідальною особою за організацію і безпечне виконання 
цих робіт з правом видачі нарядів-допусків.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівниц- 

е кс пл у ата ці й ної до ку ме нтаці ї
тво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання і механізми._____________
Наявні засоби індивідуального захисту під час виконання робіт на висоті — каски._______

засобів індивідуального захисту

запобіжні пояси, строгій, драбини, що проходять випробування згідно нормативних_____
документів і облік яких ведеться у відповідних журналах._______________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети за професіями для перевірки
знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-________
методичною літературою та наглядними посібниками, є необхідні нормативно-правові __
акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих

М.В.Войтович
(ініціали та прізвище)

еєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

2 0^р . № ) 
^ІЇрїїКШ ИкгТГФ Ізична 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.


