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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості
про
роботодавця
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЛЯХБУД КР»___________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, будинок 55
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 39348841
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Савотченко Ігор Миколайович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(056) 477-10-15, e-mail:office@sbkr.com.ua
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 пошта;

місто Кривий Ріг та Дніпропетровська область на об'єктах Замовників,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

згідно укладених договорів__________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
(найменування страхової компанії,

строк дії до 02.09.2020 р., договір № УА/194996 від 02.09.2019р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________ добровільний аудит з охорони праці не проводився_____________
(дата проведення аудиту)

Я, Савотченко Ігор 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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- роботи верхолазні.
(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 відповідного дозволу,
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 69, на яких існує ризик виникнення травм: 27
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресом: Дніпропетровська обл.. смт. Радушне,
вул. Нікопольське шосе, 5. Роботи по утриманню, ремонту та будівництву споруд
та пристроїв залізниці (в тому числі контактної мережі) виконуються на об’єктах
Замовників ('гірничо-промислові підприємства групи «МЕТІНВЕСТ» та інші
Замовники) відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор ТОВ «ІШІЯХБУД KP» Савотченко І.М. пройшов
періодичне навчання та перевірку знань з Загального курсу з охорони праці в
комунальному підприємстві «Навчально-виробничій центр» Дніпропетровської
обласної ради, протокол № 199 від «29» серпня 2019р.__________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ № 134 від 09.12.2016р.) члени якої пройшли навчання та перевірку знань з
«Загального курсу з охорони праці» (заступник директора з охорони праці та
навколишнього середовища Ківішев В.І., заступник директора з персоналу
Сергієнко С.М.. головний механік Міндьо О.О. та головний енергетик
Прохода В.В. - протокол № 418 від 19.10.2016р. ДП «Навчально-курсовий комбінат
«КРИВБАСБУД» державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд») та протокол
№ 199 від «29» серпня 2019р. КП «Навчально-виробничій центр» ДОР.__________
Розпорядженням по підприємству від 20.09.2019 р. № 17 відповідальними
особами за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра та верхолазні
роботи призначено головного механіка Міндьо О.О., заступника головного
механіка Безгінова O.A., та начальників дільниць Русіновича В.В., Родіонова О.В.
та Власюка С.Б., які пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті», та перевірку знань комісією, створеною
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
№ 58 від «04» березня 2019р. (протокол КП «Навчально-виробничій центр»
Дніпропетровської обласної ради від 23.05.2019р. № 121).______________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 7 від 16.01.2015р. створено службу з охорони
праці, яка складається із заступника директора з охорони праці та навколишнього
середовища Ківішева В.І. (навчання та перевірка знань з Загального курсу з
охорони праці, протокол № 199 від «29» серпня 2019р. КП «Навчально-виробничій
центр» ДОР) та провідних інженерів з охорони праці Совенка С.О. (навчання та
перевірка знань з Загального курсу з охорони праці, протокол № 107 від
16.05.2019р. КП «Навчально-виробничій центр» ДОР), Левченка П.А. (навчання та

перевірка знань з Загального курсу з охорони праці, протокол № 547 від
21.12.2016р. ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» державного
ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд») та Кривоніс О.В. (навчання та перевірка
знань з Загального курсу з охорони праці, протокол № 126 від 06.09.2017р.
КП «Навчально-виробничій центр» ДОР). Навчання та інструктажі з питань
охорони праці проводяться у відпові яності до Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом № 59
від 02.06.2017р. Розроблені та затверджені програми спеціального навчання з
питань охорони праці для робітників, що виконують роботи з підвищеною
небезпекою. Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці з яким працівники ознайомлені під підпис. Робітники
підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах.
ТОВ «ШЛЯХБУД KP» має відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці, а саме на виконання робіт на висоті понад
1,3 метри, зареєстровану встановленим порядком (від 15.12.2014р. № 105).
Робітники дільниці контактної мережі, що задіяні при виконанні верхолазних робіт,
а саме під час монтажу металевих конструкцій та навісного обладнання на опорах
центральної та бокової контактної мережі залізничного транспорту промислових
підприємств, Раменський І.О. (свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації
№ 00002544 від 20.05.2015р. видане КП «Навчально-виробничій центр» ДОР).
Григоренко П.В. (свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 00002539
від 20.05.2015р. видане КП «Навчально-виробничій центр» ДОР) мають виробничі
кваліфікації електромонтерів контактної мережі IV розряду, а Фролов В.І.
(свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 061-19-10 від 07.02.2019р.
видане ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ», м. Кривий Ріг)
має виробничу кваліфікацію монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій. Всі вони пройшли перевірку знань з питань охорони праці,
в тому числі «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань ТОВ «ШЛЯХБУД KP» від
13.12.2018р. №79). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (протокол перевірки знань ТОВ «ШЛЯХБУД KP»
від 13.12.2018р. №79) та мають III групу з електробезпеки._____________________
наявністю служби охорони праці,

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці V
ТОВ «ШЛЯХБУД KP» (затвердженого наказом № 116 від 13.10.2017р.) розроблені
та наказом № 35 від 06.03.2018р.. затверджені та введені в дію 45 інструкцій з
охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видів робіт, які
виконуються на підприємстві, в тому числі №ОП-ООР4-18 «Інструкція з охорони
праці для електромонтера контактної мережі, зайнятого на роботах в кар’єрі і на
відвалах» та №ОП-ОР48-19 «Інструкція з охорони праці під час монтажу сталевих і
залізобетонних конструкцій»._______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі на те, що використовується при виконанні зазначених робіт підвищеної
небезпеки (акти випробувань монтажних поясів, журнал огляду риштувань).______
експлуатаційної документації,

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання
заявлених робіт:
- проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії
підприємства;
- до виконання робіт допускаються особи не молодші за 18 років, які мають
відповідну кваліфікацію;
- проводяться вступний інструктаж з охорони праці та інструктажі з
охорони праці на робочих місцях.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» працівники ТОВ «ШЛЯХБУД KP» забезпечені
спеціальним одягом, спеціальним взуттям: костюм для електромонтерів,
напівчоботи шкіряні з підвищеними берцями на маслобензостійкій підошві,
рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний, каска захисна, окуляри
захисні, монтажні пояси, зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі і страхувальні
канати, фал страхувальний двійний (акти випробувань № 2,3 від 04.09.2019р.),
підмості будівельні (проводиться огляд кожен раз після установки підмостей) та
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008р._______________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою документацією
для виконання зазначених робіт:
- Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «про об’єкти підвищеної небезпеки»;
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті;
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту;
- Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ
№761 від 27.08.2008р.);
- 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 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства;

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
- НПАОП
0.00-7.11-12
Загальні
вимоги
стосовно
забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників;
- нормативно-правова документація з охорони праці гірничих підприємствЗамовників робіт (Положення. Стандарти тощо).
Кабінет з охорони праці оснащений літературою, плакатами, наглядними
посібниками, інформаційними стендами, технічними засобами, макетами засобів
індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планом і
графіком роботи кабінету, графіком проведення інструктажів і розкладом учбових
занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці,
передбачених у колективному договорі, наявні шкідливі і небезпечні виробничі
фактори на робочих місцях структурних підрозділів та засоби захисту від них
тощо. С в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативноправові акти з охорони праці, акти підприємства з питань охорони праці,
підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання
та інші інформаційні матеріали. Відповідальні особи своєчасно проводять
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативноправову
документацію
з
охорони
праці
та
навчально-методичне
забезпечення.
нормативно-правової та

навчально-методичного забезпечення)

І.М. Савотченко
(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".

