
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС»_________________ .

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Галенка, буд. 9, кімната 25,
місцезнаходження,

________________код ЄДРПОУ 43317222______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Братов Станіслав Леонтійович, тел. 0978845375, e■mail: office@ohholding.kr.ua____
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області_______
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 
договір не укладався________________________________________________________.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020р. .
(дата проведення аудиту)

Я, Братов Станіслав Леонтійович_________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи верхолазні; 
Зварювальні роботи; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; 
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, трубопроводах); Роботи, що виконуються за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників._____________________________

(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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:office@ohhol4ding.kr.ua


Кількість робочих місць - 8; в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  5._______________________________________________________

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

Кількість будівель і споруд: Орендоване офісне приміщення (договір оренди №1
будівель на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

від 01.01.2020р.), власних будівель і споруд, виробничих об’єктів ТОВ «ОХОРОННИЙ 
ХОЛДІНГ - КРИВБАС» не має, оскільки заявлені роботи виконуються на об’єктах 
замовників._________________________________________________________________.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Братов Станіслав Леонтійович відповідальний за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і 
начальник служби з охорони праці Сливко Олександра Петровича, пройшли 
навчання в ТОВ Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», перевірка знань 
проведена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
а саме: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний 
курс з охорони праці) (протокол від 23.01.2020р. №1/35); з «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (протокол від 27.01.2020р. №1/55); з «Правил 
пожежної безпеки Україна» (витяг з протоколу від 23.01.2020р. №6); 
з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (IV група з електробезпеки, протокол від 04.03.2020р. №3/14); з 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол від 11.03.2020р. №3/50); з «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (витяг з протоколу №3/35 від 11.03.2020р.); з НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
(протокол від 11.03.2020р. №3/52); з НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві (протокол від 21.01.2020р. №1/5).

Відповідальним за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, що 
декларуються призначено інженера пульта централізованого спостереження 
Анікіну Катерину Олександрівну (наказ від 02.01.2020р. № 29), а саме: за безпечне 
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, в тому числі за облік, 
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань; 
за безпечне виконання верхолазних робіт; за безпечне виконання зварювальних 
робіт, в тому числі за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та 
зберігання захисного обладнання; за безпечне виконання робіт в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В; за безпечне виконання робіт в 
колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, трубопроводах) та безпечне виконання газонебезпечних робіт.

Інженер пульта централізованого спостереження Анікіна К.О. пройшла 
відповідне навчання в ТОВ Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», перевірка 
знань проведена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, а саме: загальний курс з охорони праці (протокол від 23.01.2020р. №1/35); з 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
27.01.2020р. №1/55); з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол від 05.02.2020р. №2/15); з «Правил



охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання» (протокол №3/35 від 11.03.2020р.); з НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(протокол №3/50 від 11.03.2020р.); з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол від 11.03.2020р. 
№3/52); з «Правил пожежної безпеки Україна» (витяг з протоколу від 23.01.2020р. 
№6);з НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві (протокол від 21.01.2020р. №1/5).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

На ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС» створена служба охорони 
праці під керівництвом начальника служби охорони праці Сливко Олександра 
Петровича (наказ від 02.01.2020р. № 12), яка діє відповідно до «Положення про 
службу охорони праці», затвердженого наказом від 02.01.2020р. №11._____________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, 
наказ від 20.01.2020р. № 50. Голова комісії -  директор Братов С.Л., члени комісії -  
начальник служби з охорони праці Сливко О.П.; провідний інженер з охорони праці 
Кондратьєва С.В.; інженер пульта централізованого спостереження Анікіна К.О., 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 
Мірошниченко О.В. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Персонал, що виконує роботи підвищеної небезпеки має відповідні 
кваліфікаційні посвідчення, професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах:

Бессонов Д.Ю. - налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики (верхолаз), пройшов навчання в ТОВ Навчально -курсовий центр 
«ГРАНІТ» та отримав кваліфікацію верхолаза (посвідчення №01203 
від 12.07.2019р.), а також пройшов відповідне навчання в ТОВ Навчально -курсовий 
центр «МОНОЛІТ», перевірка знань проведена комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, а саме: загальний курс з охорони праці 
(протокол від 20.01.2020р. №13/1); з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», допускається до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт 
(протокол від 11.03.2020р. №3/43); з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів » (IV група з електробезпеки, протокол 
від 12.02.2020р. №2/54); з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол від 11.03.2020р. №3/53); 
з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол від 11.03.2020р. №3/51).

Палько В.О. - електромонтер охоронно-пожежної сигналізації закінчив у 2011 
році Гірничий технікум Криворізького технічного університету за спеціальністю 
«Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної 
техніки» і здобув кваліфікацію техніка-електроніка (диплом НР №40362559 від 
01.06.2011р.), а також пройшов відповідне навчання в ТОВ Навчально -курсовий 
центр «МОНОЛІТ», перевірка знань проведена комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, а саме: загальний курс з охорони праці
(протокол від 20.01.2020р. №13/1); з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (протокол від 11.03.2020р. №3/43); з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила



безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (III група з електробезпеки,
протокол від 12.02.2020р. №2/54); з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол від 12.02.2020р. №17/11); 
з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол від 11.03.2020р. №3/51).

Коляда Ю.В. - електромонтер охоронно-пожежної сигналізації закінчив у 1992 
році Полтавское высшее военное командное училище связи имени Маршала 
Советского Союза Москаленко К. С. за спеціальністю «Командная тактическая 
войск связи» і здобув кваліфікацію інженер з експлуатації засобів електрозв'язку 
(диплом ФВ №571599 від 17.06.1992р.), а також пройшов відповідне навчання в 
ТОВ Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», перевірка знань проведена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме: загальний 
курс з охорони праці (протокол від 20.01.2020р. №13/1); з «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (протокол від 11.03.2020р. №3/43); з НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(IV група з електробезпеки, протокол від 05.02.2020р. №2/16); з «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від 12.02.2020р. №17/11); 
з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол від 11.03.2020р. №3/51).

Шевчук С.А. -  електрогазозварник закінчив у 2011 році Державний навчальний 
заклад «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» і
здобув професію електрогазозварник: електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах (диплом НР №40953470 від 22.06.2011р.), а також 
пройшов відповідне навчання в ТОВ Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», 
перевірка знань проведена комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, а саме: загальний курс з охорони праці (протокол 
від 20.01.2020р. №13/1); з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол від 11.03.2020р №3/43); з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (II група з електробезпеки, протокол 
від 12.02.2020р. №2/54); з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол від 12.02.2020р. №17/11); з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол 
від 14.02.2020р. №18/08); з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол від 11.03.2020р. №3/53); 
з «Пожежно-технічного мінімуму» (витяг з протоколу від 26.02.2020р. №2); 
з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол від 11.03.2020р. №3/51).

На підприємстві згідно із статтею 13 Закону України «Про охорону праці» 
розробленні та введені в дію наступні положення та інструкції: Положення про 
систему управління охороною праці (наказ від 10.01.2020 р. № 39); Положення про 
службу з охорони праці (наказ від 02.01.2020р. №11); Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у 
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС» (наказ від 02.01.2020 р. № 15); 
Положення про порядок видачі нарядів на виробництво робіт у 
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС» (наказ від 02.01.2020 р. № 18); 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт 
№ 08/01-20 (введена в дію наказом № 53 від 21.01.2020р.); Інструкція з охорони



праці для верхолаза № 09/01-20 (введена в дію наказом № 53 від 21.01.2020р.); 
Інструкція з охорони праці для електрогазозварника № 10/01-20 (введена в дію 
наказом № 53 від 21.01.2020р.); Інструкція з охорони праці для електромонтера 
охороно-пожежної сигналізації № 04/01-20 (введена в дію наказом від 02.01.2020 р. 
№ 15); Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт № 11/01-20 
(введена в дію наказом від 21.01.2020р. № 53); Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) № 16/01-20 (введена в дію наказом від 
21.01.2020р. № 53); Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним 
електрифікованим інструментом № 10/01-20 (введена в дію наказом від 02.01.2020р. 
№ 14); Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт № 12/01-20 
(введена в дію наказом від 21.01.2020. № 53).

Згідно до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» робітники, під час прийняття на роботу та 
періодично проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 
відповідні інструктажі з питань охорони праці за діючими на підприємстві 
інструкціями відповідно до виконуваних робіт.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації осіб, що 
потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на 
виробництві; Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, Журнал обліку, перевірки та 
випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та 
переносних світильників.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На. підприємстві ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС» в наявності 
необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, 
інструкції з користування на все обладнання та інструмент), а саме: запобіжні пояси 
2ПБ, ПБ-1 (січень 2020 р. в., Україна), пояси страхувальні лямкові ПЛК-1 (лютий 
2020 р. в., Україна), комплект верхолаза (карабін, спускові пристрої, затискачі ручні, 
затискачі для тросу, шнур альпійський капроновий статичний) (Акт випробування 
обладнання від 10.01.2020 р. № 01.10.20/1 П), стрем’янка металева (акт 
випробування від 18.12.2019р., Україна 2018 р. в.), риштування пересувні 
ПСП-200-2.5М1 (акт випробування від 20.01.2020р.), напівавтомат зварювальний 
ПДГ 216 «ВУЛКАН» (випробування 23.01.2020 р.), інструмент з ізольованими 
рукоятками, діелектричні рукавиці, діелектричні боти, ізолюючі штанги, покажчик 
напруги типу АС/DC 24-380 V, РУ25, (електрозахисті засоби проходять 
вимірювання у електротехнічній лабораторії ЕТЛ Кривий Ріг договір 008/2020 
від 15.01.2020р.), протигази шлангові ПШ-1 (зав. №№ 12,17, 2020 р. в. Україна), 
перфоратор ИЯ 2470Вт, дриль, газоаналізатор Зонд -  1 (2019 р. в.), страхувальні 
мотузки, лампа ЛБВК, знаки безпеки.__________________________________________

експлуата ційн ої докум ента ц ії,

Для виконання заявлених робіт підприємство орендує будівельну техніку згідно 
договору оренди № 15/2020 від 15.01.2020 р з ТОВ «ЕНЕРГЕТИК КР», а саме: 
Автогідропідйомник телескопічний колінчатий АГП-22 (ЗИЛ-433362), яка має всі 
відповідні дозвільні документи._______________________________________________



Працівники підприємства ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ - КРИВБАС»
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, згідно з 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
від 29.11.2018р. № 1804, а саме: костюм бавовняний, костюм брезентовий для 
зварника, черевики шкіряні на неслизькій підошві, черевики шкіряні із захисними 
носками на термостійкій підошві, рукавиці, діелектричні рукавиці, діелектричні 
боти, рукавиці для зварника (краги), каски захисні КС-1, КС-2, сигнальні жилети, 
захисні окуляри, маска зварювальника «Хамелеон 929», пояси страхувальні лямкові, 
запобіжні пояси, протигази шлангові ПШ-1. Узимку додатково: куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці, брюки бавовняна на утеплювальній прокладці, 
напічоботи утеплені. На кожного робітника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. 
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, експлуатаційні 
випробування засобів індивідуального захисту проводять відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників._________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами з 
охорони праці та має матеріально-технічну базу навчально-методичного 
забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»; Закон України «Про 
охорону праці»; Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»; 
НПАОП 0.00-4.12-2005 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів; НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-4.35-04 «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»; ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві: ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»; НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».________

На. пі дприємстві є куточок з охорони праці, який оснащений наочною агітацією 
з охорони праці та інформаційними плакатами. Розроблені та затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Є необхідні



нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань.__________________________________________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^>р. _______.

____ ’ £ > £

С.Л. Братов
(ініціали та прізвище)

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.
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