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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Гортех 1 КР»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50002, Д ніпропетровська обл. м Кривий Ріг, вул. Кобилянського 219____________
місцезнаходження,

______ Код Є Д РПОУ 4 1 732183
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Поліщук Олег Вікторович,
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Т ел .+38(067)56-40-45 1, електронна адреса: qorteh1kr@ ukr.net
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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Виконання робіт згідно договорів підряду на території України_____
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався
(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 Поліщ ук Олег В ікторович

__ _______ ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або ф ізичної 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Зварювальні роботи_________________________________________________________________
(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кі.ь к 'с гь робочих місць -1 1 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 6_____________________________________________________ _
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне прим іщення орендовано (договір оренди № 115 від 20.09.2018р. з ТОВ “АБВ
Комбі" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Кобилянського 219).
Виробничі приміщ ення орендовані (договір суборенди № 28/01/02-19 від 01.02.2019р. з
ТОВ

“Інжиніринг-С ервіс” за

адресою: Д ніпропетровська

обл.,

м.

Кривий

Ріг,

вул.

Нікопольське шосе 6 ) ____________________________________________________________
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ.
Д иректор - Поліщ ук Олег Вікторович, начальник дільниці - Лівійський Сергій Іванович,
інженер з охорони праці -

Бо гомолов Валерій Сергійович пройшли навчання в ПП

"КРЮ Л”, перевірка з нань ком ісією Головного управління Д ержпраці у Дніпропетровській
області:
-

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої (домедичної)
допомоги

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу

№619 від 03.10.2018р. та № 901/4.11-1 9 від 18.12.2019р.)
-

ПБЕ£ЕС,

ПТЕЕС

А група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу

№ 910/4.11-19 від 18.12.2019p та №687 від 17.10.2018р.)
-

НПАОП 0.00-1.81-18

“ Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,

що працює під т иском” (витяг з прото колу № 895 від 18.12.2019р.)
-

НПАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу
№907 від 18.12.2019р.)

-

ПТМ (пожежна безпека) (витяг з протоколу №893 від 10.12.2019р.)

ІНаказом

від_23.12 2019р.

№7

начальника

дільниці

Лівійського

Сергія

Івановича

призначено відповідальною особою за безпечне виконання зварю вальних робіт, який
пройш овj навчання в ПП ‘ КРЮ Л" а перевірка знань комісією Головного управління
Д ержпраці у Дніпропетровській області.
Наказом

від 23.12.2019р.

№19 директора

Поліщук О.В.

призначено

особою,

яка

затверджує наряди-допуски, а начальника дільниці Лівійського С.І. призначено особою,
яка видає на ряди-догіуски.____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

Наказом від 25.09.2018р. № 1 створено службу з охорони праці._________________
Ф ункції служби з охорони праці покладено на інженера з охорони праці Богомолова
{Валерія Сергійовича (наказ від 05.12.2019р. №1). На підприємстві наказом від
05.12.2019р. №2 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: Голова
комісії - директор Поліщ ук О.В., члени комісії - Богомолов В.С, Лівійський С.І.
Також на підприємстві розроблені:______________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №4/1 від
10 10.2018р.)
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження №4 від
23.12.2 0 19р.)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з

питань охорони праці (наказ про затвердження №8 від 12.10.2018р.)
- Положення про систему правління охороною праці (наказ про затвердження №6
від 11.10.2018р.)
- П рограма вступиого інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження
№2 від 05.12.2019р.)
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження №2 від 05.12.2019р.)
Перелік інст рукцій з охорони праці (наказ про затвердження №9 від 12.10.2018р. та №5
від 23.12.2.019р.), в том у ч ислі: №6 “ Інструкція по наданню перш ої дом едичної допомоги
постраждалим при_несчасних випадках: №4 “ Інструкція з охорони праці для
електрозварника ручного зварю вання”: №5 “ Інструкція з охорони праці для
електрогазозварю вальника” ; №8
“ Інструкція
з охорони
праці
при
виконанні
газозварювальних і газорізальних робіт”.
[ Іе р е лік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал
реєстрації і нстр \'к га жів з питань охорони п р а ці на робочому місці, журнал
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Працівники підприємства ТОВ “ Гортех 1 KP”, що зайняті на роботах підвищ еної
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний
огляд згід но з “ Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій”,
затверджених наказом .VIО3 Україн и від 2 1 05.2007р. №246.
На_підприємстві розроблені та впроваджую ться ‘ Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня о хорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
проф есійних захворю вань і аварій на 2020 рік”.
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищ еної небезпеки:
проф есією
електрогазозварник
в
- Ветланд
Я.Е __гцю йш ов__ навчання__ за
Кризорізькому п'>оф есіййому гірничію -технічному ліцеї (диплом від 23.06.2010р.
HP № 39509808)
- Шевчук A.A. пройшов начання за проф есією електрогазозварник у ВАТ
“Дизельний завод ” (свідоцтво №534 від 11.05.2010р.)
Працівники підпр иємства пройшли навчання в ПП “К Р Ю Л ” , а перевірку знань комісією
Головного управління Д е ржпраці у Д ніпропетровській області:
- Законодавчих актів з охорони праці гігієни праці, надання першою (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу
№ 901/4.11-19 від 18.12.2019р.)
- ПБЕЕС, ПТЕЕС (3 група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу
№ 910/4.11-19 від 1 8.12.2019р. та №911 від 19.12.2019р.)
- НПАОП 0.00-1.8 -1 8 ’ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під писком" (витяг з протоколу №895 від 18.12.2019р.)
- НПАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з
протоколу №907 від 18.12.2019р.)
- ПТМ (вит яг з протоколу № 894 від 10.12.2019р.)
і Ір а ц ів ники підприємст в а раз на р ік проходять періодичний медичний огляд у КЗ “Міська
л ікарня № 5” (акт від 2 0 .1 1,2019р.)
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищ еної небезпеки, що декларую ться, підприємство має засоби
індивідуального та кол ективного захисту і таке обладнання та інструменти: зварювальні
апарати інвертерного типу EDON Expert MIG-5000 2019р.в., апарати інвертерного типу
EDON SUPER A R C -5000 2 0 19р.в. на які є в наявності експлуатаційна документація
(паспорта та інструкції з експлуатації): захисні каски, захисні костюми та окуляри. Усе
обладнання та ЗІЗ ии,:орисговуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних

F3nnpo6yBaHb відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
У відповідності з “М інім альними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18,
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спец взуттям та засобами
індивідуального захисту: костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (до 1 міс.),
каска захис на (до зносу), підш оломник (на 12 м іс), окуляри захисні відкриті (до зносу),
взимку д одатко во : куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.), підшоломник
утеплений (на 24 міс.), маска зварника які були придбані у листопаді 2019 року.
Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.
е ксплуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності Закон України “ Про охорону праці” : НПАОП 0.00-4.21-04
“Типове положення про службу охорони праці”: НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення
щ о гюрмдок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”: “Порядок
видачі дозволів на виконання робі підвищ еної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) м аш ин,-механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки” (постанова КМУ
від 26.10.2011р. № 1107): НПАОП 0.00-2.01-05 “ Перелік робіт з підвищеною
небезпекою ” : НПАОП 0.00-4.15-98 “ Положення про розроб ку інструкцій з охорони праці” :
НПАОП__ 0.00-6 .0 3 -9 3 __‘Порядок__ опрацю вання__ та
затвердження
роботодавцем
нсрг/ативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”: НПАОП 0.00-7.11.12
“Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”:
НПАОП 0.00-7.17-18 “ М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використані
пра ц івниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” : НПАОП 40.1-1.21-98
‘ Правила безпечної е ксплуатації електроустановок споживачів”: НПАОП 40.1-1.07-01
засобів”:
“Правила
улаш тування
‘ Правила___ експл уата ції____ е лектрозахисних
електроустановок’ ; ‘ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” :
НП АО П 0.00-1.81-18 ’’Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском ” ; НПАОП 0.00-1.20-98 ’’Правила безпеки систем газопостачання” ;
Н ПАОП 0.00-1.24-10 “ Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом” та інш . Нормативно-правові акти в друкованому вигляді
з н аходяться у в і л ь н о м у доступі в кабінеті о хорони праці.
При зі,конанні робіт підвищ еної небезпеки, що декларую ться, в наявності: зварювальні
а парати інвертерного типу EDON Expert M IG-5000 (Заводський № 118080300246;
№ 118070303471) та зварю вальний апарат інвертерного типу EDON Super ARC-5000
(заводський N«11804032317).
На підприємстві розробле ні та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з
перезірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною
наглядними
посібниками.
С необхідні
цо регулярно оновлюю ться за допомогою
бази навчально-методичного забезпечення)

О.В.Поліщ ук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці р /5 ~
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