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ДЕКЛАРАЦІЯ
Гі •?>' т
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для ю р иди чної особи: найменування ю р и д и ч н о ї о со б и

«ТЕХНІЧНЕ О БСЛУГОВУВА Н НЯ І РЕМ ОНТ »_________ _______________________________________ 50036, Дніпропетровська о б л ., м Кривий Ріг, вулиця Бикова, буд.12, код згідно з___________ ______ м ісц езнаходж ення,

СДРПОУ 43211742_____________________________________________________________________________
код згідн о з Є Д РП О У ,

Директор - Ш ушарін Сергій Вікторович, тел. 050 - 068 - 44 - 67_________________________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону
телеф аксу, адреса ел ектронної пошти;
для ф ізи ч н о ї о со б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е проживання, реєстраційний ном ер о б л ік ов ої картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ектр онної пошти;

На території підприємства ПрАТ «ІнГЗК», на території підприємства ПрАТ «ПІВНГЗК»,_________
м ісц е виконання р о б іт п ідви щ ен ої небезпеки та/або експлуатації (застосування)

на території підприємства ПрАТ «ЦГЗК». на території підприємства ПАТ «АреселорМ іттал______
Кривий Ріг».__________________

маш ин, м еханізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди договір не укладався___________
(найменування стр ахової компанії,
строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

__

(дата проведення аудиту)

Я, Ш ушарін Сергій Вікторович._______________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої о соби
або ф ізи чної 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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_____________________________________________
(найменування виду робіт
п ідвищ еної небезпеки та/або машин, м еханізм ів,
устатковання п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які
виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) б ез отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 8, в тому числі на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм - 8
кількість р обоч и х м ісць, у том у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм,

Адміністративна споруда - 1. побутове приміщення - 1, кладова - 1 , склад спецодягу - 1 _________
будівель і сп ор уд (приміщ ень), виробничих об'єктів

Виробнича дільниця___________________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості - директор Ш ушарін Сергій Вікторович, пройшов навчання та перевірку знань з
питань охорони праці «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» у Товаристві з обмеженою відповідальністю
«Навчально - виробничий центр «МОНОЛІТ» (протокол від 16.10.2019 № 10/83), «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 протокол від 16.10.2019 № 10/63),
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від 25.11.2019 № 11/132).
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98 протокол від
16.10.2019 №10/77). «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
(НПАОП 0.00-1.71-13 протокол від 06.11.2019 № 11/19). «Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» (НПАОП 0.00 1.80-18 протокол від 15.10.2019 № 10/65), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18 протокол від 15.10.2019 № 10/87). «Пожежної безпеки
посадових осіб підприємства, установ та організацій» (протокол від 16.10.2019 № 140). «Правил
безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15 протокол від 23.10.2019 № 10/95). Типової
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-18 протокол
від 16.10.2019 № 10/71). «Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної
металургії» (НПАОП 27.1-.1.09-09 протокол від 06.11.2019 № 11/10), «Правил охорони праці під час
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (НПАОП 27.1.-1.06-08 протокол від
06.11.2019 № 11/2). «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08
протокол від 30.10.2019 № 10/139). «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря» (НПАОП 0.00-1.65-88 протокол від 30.10.2019 № 10/151). Правил охорони праці
у ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14 протокол від 23.10.2019 № 10/103). «Правил
безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10
протокол від 23.10.2019 № 10/116). «Правил охорони праці під час дроблення і сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів» (НПАОП 0.00-1.82-. 18 протокол
від 23.10.2019 № 10/102) та вивчення і перевірку знань Вимог до роботодавців стосовно забезпечення
безпечного виконання робіт у потенційно вибухопожежонебезпечних середовищах (НПАОП 0.007.12-13 протокол від 15.11.2019 № 189/1-19) у Державному підприємстві «КРИВОРІЗЬКИЙ
ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»._________ ___________________________________ _
Заступник директора з охорони праці Бачурін Антон Володимирович відповідальний за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві
(наказ № 22о від 24.09.2019). пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці
«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Навчально виробничий центр «М ОНОЛІТ» (протокол від 16.10.2019 № 10/83). «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 протокол від 16.10.2019 № 10/63), «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від 25.11.2019 № 11/132). «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98 протокол від 16.10.2019
№ 10/77). «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (НПАОП 0.001.71-13 протокол від 06.11.2019 № 11/19). «Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» (НПАОП 0.00 1.80-18 протокол від 15.10.2019 № 10/65). «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання.
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18 протокол від 15.10.2019 № 10/87). «Пожежної безпеки
посадових осіб підприємства, установ та організацій» (протокол від 16.10.2019 № 140). «Правил
безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15 протокол від 23.10.2019 № 10/95). Типової
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-18 протокол
від 16.10.2019 № 10/71). «Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної
металургії» (НПАОП 27.1-.1.09-09 протокол від 06.11.2019 № 11/10). «Правил охорони праці під час
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (НПАОП 27.1.-1.06-08 протокол від
06.11.2019 № 11/2). «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08

■<ротокол від 30.10.2019 № 10/139). «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря» (НПАОП 0.00-1.65-88 протокол від 30.10.2019 № 10/151). Правил охорони праці
у ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14 протокол від 23.10.2019 № 10/103). «Правил
безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10
протокол від 23.10.2019 № 10/116). «Правил охорони праці під час дроблення і сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів» (НПАОП 0.00-1.82-. 18 протокол
від 23.10.2019 № 10/102) та вивчення і перевірку знань Вимог до роботодавців стосовно забезпечення
безпечного виконання робіт у потенційно вибухопожежонебезпечних середовищ ах (НПАОП 0.007.12-13 протокол від 08.11.2019 № 189-19) у Державному підприємстві «КРИВОРІЗЬКИЙ
_________________________________
ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖ ПРАЦІ».
Наказом підприємства від 17.10.2019 №41 о призначені механіки дільниці Никифоровський Артем
Олегович та Стахурський Ярослав Володимирович відповідальними за безпечне виконання робіт на
висоті, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань
охорони праці підприємства «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП
0.00-1.15-07 (протокол від 17.10.2019 № 2) та перевірку знань з охорони праці (протокол від
17.10.2019 № 1).
_______________________________________________________________________________
Наказом підприємства від 24.09.2019 № 29о створено Службу з охорони праці. Функції служби
охорони праці покладені на заступника директора з охорони праці Бічуріна Антона Володимировича.
На підприємстві наказом від 17.10.2019 № 39 о створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці: Голова комісії директор Ш ушарін Сергій Вікторович і члени комісії - заступник директора з
охорони праці Бачурін Антон Володимирович, головний інженер Доніченко Андрій Миколайович та
головний енергетик Хімчак Андрій М иколайович.__________________________________________________
Також на підприємстві розроблені та введені в дію
__________ _________________________________
«Положення про систему управління охороною праці у ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ТОВ
«ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);
___________________________________________________________
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці у ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт у ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019
№ 24о);
________ ____________ _______ __________________
«Положення щодо застосування нарядів - допусків на виконання робіт підвищ еної небезпеки у ТОВ
«ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);_________________ _______ ______________________________________
«Положення по бірочній системі допуску до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом
ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);________________________________________________________
«Положення про службу охорони праці у ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);_________________
«Положення про комісію з питань охорони праці у ТОВ «ТОіР» (наказ від 24.09.2019 № 24о);______
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівниками гірничодобувної промисловості» (введені в дію по підприємству наказом від
07.09.2019 № 2 о -5 ):_________ ______________________ ________________________ _____________
«М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів____________
індивідуального захисту на робочому місці» (введені в дію по підприємству наказом від 07.09.2019
№ 2о-5):__________________________________________________________________________________________
«Загальнооб’єктова інструкція № 1 з пожеж ної безпеки») (наказ від 06.09.2019 № 2о-2),_____________
«Програма вступного інструктажу з питань охорони праці» (наказ від 06.09.2019 № 2о-1), _________
Перелік інструкцій з охорони праці, які введені і діють на підприємстві (наказ від 06.09.2019№2о-1),
в тому числі - «Інструкція № 2 з охорони праці для всіх працівників підприємства (загальні вимоги
безпеки)», де прописано безпечне виконання робіт на висоті.______________________________________
Перелік журналів з охорони праці.які ведуться на підприємстві:____________________________________
Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Ж урнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці.____________________ ________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Професійно - кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду
діяльності. Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, у відповідності до вимог
НПАОП 0.00-4.12.05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці», пройшли навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають

лосвідчення: Омельчак Володимир Петрович пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та
здобув професію «М онтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 2 розряду
(протокол від 16.07.2010 № 465 посвідчення № 00003458), пройшов навчання та перевірку знань: по
«Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 протокол від
18.10.2019 № 4), по «Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18 протокол від 18.10.2019 №
5) та по «Правилам охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.7113 протокол № 14 від 01.11.2019).__________________________________________________________________
Омельчак Олександр Петрович пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та здобув професію
М онтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2 розряду (протокол від 16.07.2010
№465 посвідчення № 00003456), пройш ов навчання та перевірку знань по «Правилам охорони праці
під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 протокол від 18.10.2019 № 4), по
«Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18 протокол від 18.10.2019 № 5) та по «Правилам
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13 протокол № 14
______________________________________________________________________________
від 01.11.2019).
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи, щороку проходять навчання та перевірку
знань в комісії підприємства згідно загальному курсу «Охорона праці». «Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1 15). «Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» НПАОП 0.001.80-18. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.7113). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», знань вимог пожежної безпеки
та інструкцій з охорони праці за професією і видами робіт в обсязі виконуваних робіт. Працівники
підприємства раз на рік будуть проходить періодичний медичний огляд у Державній установі
«Український науково-дослідний інститут промислової медицини» м. Кривий Ріг.__________________
У ТОВ «ТОіР» є в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з_____
експлуатації, інструкції з користування на обладнання, що використовується при виконанні робіт) на
обладнання та устаткування, що використовується при виконанні заявлених видів робіт, що
декламуються. На підприємстві, здійсню ється контроль за додержанням працівниками технологічних
процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог охорони праці.____________
експлуатацій ної докум ентації,

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до «Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівниками гірничодобувної
промисловості». Засоби індивідуального захисту (пояси лямкові комбіновані, захисні каски,
драбини), а саме: пояс лямковий комбінований ПЛК-1. заводський № 001037 (21.05.2019 - дата
виготовлення та випробування, свідоцтво про прийняття. Протокол випробування 313 та
пристосувань № 78 від 27.09.2019). пояс лямковий комбінований ПЛК-1 заводський № 000883
(29.03.2019 - дата виготовлення, свідоцтво про прийняття: 27.09.2019 - дата періодичного
випробування. Протокол випробування 313 та пристосувань № 78 від 27.09.2019) та ремень безпеки з
системою утримання «МщіЦ5Є»серійний номер 00236 дата виготовлення 31.05.20019. Протокол
випробування 313 та пристосувань № 78 від 27.09.2019). стропи страхувальні зі сталевого канату СК
20/55 № 002118 та № 002080 (12.07.2019 - дата виготовлення та випробування, свідоцтво про
прийняття), строп з металевого канату СТ № 00181 (03.06.2019 - дата виготовлення та та
випробування, свідоцтво про прийняття 05.06.2019 - дата періодичного випробування), каски
захисні, драбини (05.10.2019 - дата останнього огляду, протокол випробування такелажних засобів,
механізмів та пристроїв № 26 від 05.10.2019) використовуються за призначенням, зберігаються у
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. На
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.____________________ ________________ _______
засобів індивідуального захисту,

В наявності нормативно - правова база:Закон України «Про охорону праці». Постанова КМУ № 1107
від 26.10.2011 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки»: Зміни, що

вносяться до постанови КМ У від 25.08.2010 № 725 і від 26.10.2011 № 1107 (затверджені постановою
КМУ від 07.02.2018 № 483) Закон України «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки»; НПАОП 0.00-1.7615 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП. 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних о б ’єктах; НПАОП 0.001.81 .-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під тиском; НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. П равила технічної
експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною
небезпекою; М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу
охорони праці; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП
0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці; Типове Положення щодо застосування нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо - збагачувальних комбінатах»,
затвердженого Наказом М іністерства соціальної політики України 04 липня 2019 р. № 1045; НПАОП
0.00-7.11-12 - Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці. П ідприємство забезпечено необхідною навчально - методичною літературою.
На підприємстві обладнаний кабінет охорони праці, який оснащ ений необхідною оргтехнікою, відео
курсами, забезпечений наочною агітацією з охорони праці на підприємстві, інформаційними
плакатами, стендом з охорони праці, програмою та матеріалами для проведення вступного
інструктажу, партами для проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці. М атеріально
- техніч
^
’
'
онодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.
іч ної бази навчально-м етодичного забезпечення)

С.В. Ш ушарін
(ініціали та прізвищ е)
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Примітки:

1. Ф ізична о с о б а - підприєм ець своїм підписом надає зго д у на об р о б к у персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання р обіт п ідви щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер о б л ік ов ої картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через
св ої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авн ої податкової сл уж би і мають відмітку в паспорті.".
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