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ДЕКЛАРАЦІЯ

П ЛГШ-40іОвідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
і—

Відомості про роботодавця ТО В А РИ С ТВ О З О БМ Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ __________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

«ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»,
50000, Дніпропетровська область,
місто
Кривий
Ріг,
вулиця
Свято-Миколаївська,
будинок
69Б,
43346101.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

___________________ Демиденко Андрій Володимирович 097-87-94-637________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичної 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;

_________________ Роботи виконуються на об’єктах замовника на території України________________
місце виконання робіт підвищ еної 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: Страхова компанія «ЕТАЛОН» строк дії
договору
до
21Л 1.2020
року,
№
080000-15000963
від
21.11.2019
року.
(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 Демиденко Андрій Володимирович,_______ _________________________________________________
(прізвищ е, 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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;____________________________________________
- роботи в замкнутому просторі:______________ ________________________________________________
- зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом;___________________________
- роботи верхолазні;_________________________ _________________________________________________
- зварювальні роботи._______________________ _________________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
та/або маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності), номер

партії, дата виготовлення, країна походження, які виконую ться та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 9 в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

офісне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця
Свято-Миколаївська, будинок 69Б_________________________________
будівель і споруд (приміщень),

виробничі обпекти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів
підряду.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор підприємства Демиденко Андрій Володимирович пройшов навчання з законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.11.2019 № 867/4.11-19).
_________________________________________________________________
Особа ri ттповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці - спеціаліст з
охорони праці Демарецький Олександр Петрович. Пройшов навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП
«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 745/4.11-19).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

В ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ» створена служба охорони праці ( наказ
від 14.11.2019 року № 3), котра функціонує у формі служби охорони праці та працює у відповідності
до вимог «Положення про службу охорони прані» (затвержденого та введеного в дію наказом
директора від 14.11.2019 року № 5) діючого на прідприємстві «Положення про систему управління
охороною праці в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ» (наказ від 14.11.2019 року
№ 5). Чисельність служби - 1 особа. Служба підпорядкована безпесередньо директору підприємства,
роботою служби охорони праці керує спеціаліст з охорони праці - Демарецький О.П.______________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві організовано
проведення
інструктажів та стажування працівників
підприємства. Згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться: «Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань пожежної
безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». «Журнал
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на робочому місці». Затверджено програми
вступного інструктажу та перелік питань первинного інструктажу. На підприємстві розроблено та
введено в дію наказом директора (від 14.11.2019 року № 5) «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ТЕХНІІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХНІКИ».
_____________________________________________________________________________
Наказом директора по підприємству від 14.11.2019 року № 4, затверджено перелік робіт з
підвищеною небезпекою, що виконуються в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»:
перелік робіт з піттвишеною небезпекою, перед виконанням яких, працівники повинні проходити
попереднє та щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці : та перелік
професій працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою і повинні щорічно проходити
спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці на виконання робіт в
ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ», «Положення про порядок видачі нарядівдопусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХНІКИ», (від 14.11.2019 року № 5),. Розроблені та введені в дію наказом директора «Положення
про порядок видачі нарядів на виконання робіт в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХНІКИ» (від 14.11.2019 року № 5). «Положення про биркову систему допуску до ремонту
технологічного устаткування з електроприводом» (від 14.11.2019 року № 5)._______________________
Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони
праці (інструкціями по професії та видам робіт), які рорзроблені на підставі «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» (ДНАОП 0.00-4.15-98), затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998 року. Інструкції з охорони праці затверджені та введені в
дію наказом директора ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ» від 15.11.2019 року № 7.
Згідно довідника класифікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004
№ 336 на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції керівників і фахівців._________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві створена комісія з перевірки знань, з питань охорони праці, наказ від
27.11.2019 року № 9 . Голова комісії - директор підприємства - Демиденко A.B.. Члени комісії:
головний механік —Фурса В..В.. спеціаліст з охорони праці - Демарецький О.П.., Всі члени комісії
пройшли навчання з загального курсу охорони праці:
директор підприємства Демиденко Андрій Володимирович пройшов навчання з законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.11.2019 № 867/4.11-19).________________ _____________________________________________________
- спеціаліст з охорони праці Демарецький О.П. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП
«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 745/4.11-19) .
головний механік Фурса В .В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП «КРІОЛ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.11.2019 № 824/4.11-19).
Електрогазозварники:
- зварник Арінкін О.В. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» у відділі
підготовки_____ персоналу______ВАТ______«ПІВНГЗК»______(посвідчення_____ від_____ 02.09.1995
№ 46): атестацію в ТОВ «АКВАПЛАСТ» (протокол засідання атестаційної комісії від 05.11.2018 №
14-11. посвідчення зварника № ДН-75-1619). допущений до ручного дугового зварювання несучих та
огороджуючих металоконструкцій;
- зварник Колісник О.М. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в ТОВ УКК
ПП_______ «Тритон»________(посвідчення_______ від_______ 25.11.2016);________атестацію_______ в
ТОВ
«АКВАПЛАСТ»
(протокол
засідання
атестаційної
комісії
від
05.11.2018
№ 14-11, посвідчення зварника № ДН-75-1621), допущений до ручного дугового зварювання несучих
та огороджуючих металоконструкцій;
Монтажники з правом виконання робіт на висоті понад 5 м з використанням ССЗ:
- Болсун Віталій Васильович - посвідчення № 1784, свідоцтво № 001123 № 00004131, від
19.11.2019. ТОВ «ЦТОР»;
- Яровий Олександр Анатолійович - посвідчення № 1756, свідоцтво № 001116 № 00004124,
від 19.11.2019. ТОВ «ПТОР»;
Вище вказані робітники пройшли:
- перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХНІКИ» протокол № 4 від 28.11.2019;
- перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07 в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ» протокол № 7 від 29.11.2019;
- перевірку знань з електробезпеки в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»
протокол № 2 від 25.11.2019;
Перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ» № 15 від 29.11.2019.
Наказом від 19.11.2019 № 15 призначені особи, відповідальні за організацію безпечного
проведення робіт на висоті понад 1,3 метра, а також верхолазних робіт - головний механік
Фурса В .В.(проходив навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
19.11.2019 № 829/4.11-19).
Наказом від 19.11.2019 № 13 призначені особи, відповідальні за безпечне зберігання балонів
та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом, а також за справний стан і безпечну експлуатацію
обладнання, що працює під тиском (балонів з газами) - головний механік Фурса В .В. (проходив
навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
20.11.2019 № 834/4.11-2019).
/
Наказом від 29.12.2018 №360 призначено осіб відповідальних за безпечне ведення зварювальних
робіт. Наказом від 19.11.2019 № 12 призначено особу, відповідальну за пожежну безпеку на
підприємстві - головний механік Фурса В.В. (проходив навчання та перевірку знань з Пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ПП «KPIOJI» (протокол засідання
комісії
з
перевірки
знань
з
питань
пожежної
безпеки
від
18.11.2019
№ 817. а також пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 20.11.2019 № 835/4.11-19).
______ Наказом від 18.11.2019 №10 створено комісію з перевірки знань з питань електробезпеки.
Голова комісії - енергетик - Пишний В.М .Ллени комісії: головний механік - Фурса В.В., спеціаліст
з охорони праці - Демарецький О.П.. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань:_______
-_____ Енергетик Пишний В.М. (IV група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 19.11.2019 № 828/4.11-19).
Головний механік Фурса В.В. (III група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 18.11.2019 № 820/4.11-19).
Спеціаліст з охорони праці Демарецький О.П. (III група з електробезпеки, допущений до
виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В), пройшов навчання з
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в
ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.10.2019 №
741/4.11-19).
Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично проходять медичний огляд та
психофізиологічне обстеження.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

______ Працівники
ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ», згідно наказу по
підприємству № 8 від 15.11.2019 року в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці» та колективним договором. Під час виконання робіт використовуються спеціальні прилади,
а також пояси запобіжні лямкові. драбини, діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні
килимки, та інші засоби, які необхідні для безпечного виконання робіт.____________________________
засобів індивідуального захисту,

Місця зберігання балонів зі стисненим газом (кисень):
згідно договору субпідряду від 02.12.2019 № КР502 з ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» на
виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування технологічного обладнання на об’єктах
ПРАТ«ЦГЗК» та ПРАТ «ПІВНГЗК» балони зі стисненим газом (кисень) зберігаються в кисневих
будках орендаваних у ПРАТ «ПІВН ГЗК» та ПРАТ «ЦГЗК» згідно договору аренди майна № 95 від
01.01.2017 року.
Поставка кисню технічного:
згідно договору субпідряду від 02.12.2019 № КР502 з ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» на
виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування технологічного обладнання на
об’єктах ПРАТ «ЦГЗК» та ПРАТ «ПІВНГЗК» для виконання робіт викристовуються балони

TOB «КРИВБАСРЕМОНТ». Договір постачання балонів від 01.03.2019 № ДКР/526/07,
укладений між ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» та ТОВ Фірма «Кріогенсервіс».
При роботах на висоті робітники забезпечуються поясами лямочними запобіжними. Кількість
лямочних запобіжних поясів на підприємстві 15 шт., остання дата випробування 20.11.2019 року
Власними силами підприємства проводяться періодичні випробування поясів лямочних запобіжних
відповідно до вимог діючих Правил. Результати випробування заносяться до «Журналу перевірки та
випробувань монтажних та запобіжних поясів».
______ Для перевірки стану загазованності
робочих місць, робітники забезпечуються
газоаналізаторами ГХ-М. аспіратор АМ-5.
Для захисту органів дихання використовуються респіратори пилозахисні, респіратори типу Тополь
А ЇР І та протигази типу ПШ-1Б, в кількості - 25 шт.
Для виконання зварювальних робіт використовуються:
- зварювальний випрямляч багатопостовий
ВМГ-5000, інв.№ 000084, дата останнього
випробування 24.11.2019;
- баластний опір РБС-303 інв. № 671267, дата останнього випробування 24.11.2019;
- зварювальний апарат КИ-002-500, інв.№ 071425, дата останнього випробування 24.01.2019;
- комплекс інверторний зварювальний HC 350В, інв.№ 00009457, дата останнього
випробування 24.11.2019;
Всі
випробування
виконувалиись
електротехнічною
лабораторією
ТОВ
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ».
Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою.
______ Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-методичними
матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих та нормативних
документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм
тощо в паперовому вигляді та на електроних носіях. Бібліотечний фонд також постійно
поповнюється за рахунок періодичних видань. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості
забезпечені, оргтехнікою, меблями тощо._______________________________________________________
нормативно-правової та та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

A.B. Демиденко
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 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.

