
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бав» вимовам 

законодавства з питань oxopewi ггр'аад -

Відомості про роботодавцяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Гортех 1КР».________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50002. Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг .вул.Кобилянського 219______________________

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ41732183. Директор Поліщук Олег Вікторович. тел.Г0671 5640451___________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

gortehlkr@ukr.net____________________________________________________________ _______________

адреса електронної п о ш т и ;

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;

__________________________територія України___________________________

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів №1788 від 

16.08.2002 року на ТОВ «Гортех 1КР» страхування не проводиться т.ш не е об'єктом 

підвищеної небезпеки.________________________________________________________ __

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі]

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прані 04.06.2020 р. ДП 

«Криворізький ЕТЦ»_________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я.Полішук Олег Вікторович директор ТОВ «Гортех 1КР»___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією цідтверджую 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, устаткування підвищеної небезпеки: роботи верхолазні

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

mailto:gortehlkr@ukr.net


та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

Кількість робочих МІСЦЬ 11. V тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм 6.

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

Адміністративна будівля/офісні приміщення розташовані за адресою 

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг . вул. Кобилянського 219.

Кількість будівель / споруд (приміщень!:!. Кількість виробничих об'єктів (цехів, 

дільниць, структурних підрозділів):! за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг . 

вулиця Нікопольське шосе, будинок 6_________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

На ТОВ «Гортех 1КР» наказами по підприємству призначені:

- Інженер з охорони праці Богомолов B.C.. який очолює службу охорони праці 

підприємства (наказ від 05.12.2019 № 11_______________________________________________

- Відповідальна особа за пожежну безпеку на ремонтній дільниці —  начальник 

дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 15).__________________________________

- Відповідальна особа за збереження та справність електроінструменту —  начальник 

дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 13).___________________

- Відповідальна особа за періодичний огляд ручного слюсарного інструменту —  

начальник дільниці Лівійський С.І.(наказ від 23.12.2019 № 12). ________

- Відповідальна особа за безпечне виконання верхолазних робіт по ремонтній дільниці - 

начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 16).

- Відповідальна особа за безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском по 

ремонтній дільниці - начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 9).

- Відповідальна особа за безпечну експлуатацію газового обладнання по ремонтній 

дільниці - начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 10).

- Відповідальна особа за безпечне виконання ремонтних робіт по ремонтній дільниці - 

начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 8).

- Відповідальна особа за загальний стан електрогосподарства по ремонтній дільниці - 

начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 11).

- Відповідальна особа за безпечне виконання зварювальних та вогневих робіт по 

ремонтній дільниці - начальник дільниці Лівійський С.І. (наказ від 23.12.2019 № 7).

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці ТОВ «Гортех 1КР»:

Наказом директора від 25.09.2018р №1 створена служба охорони праці, функції якої 

виконує інженер з ОН Богомолов B.C. На підприємстві розроблена та впроваджена 

наступна нормативна документація:

«Положення про систему управління охороною праці» ТОВ «Гортех 1КР». 

затверджене та введене в дію наказом №6 від 11.10.2018р.:

«Положення про службу охорони праці» ТОВ ««Гортех 1КР». затверджене та 

введене в дію наказом №4/1 від 10.10.2018р.:



«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праиі». затверджене наказом №8 від 12.10.2018р.:

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій

з охорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної

безпеки.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників.

Посадові особи ТОВ «Гортех 1КР» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, а саме:

Директор Полішук О.В. пройшов навчання:

- із загального курсу «Охорони праці» в ДГІ НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань 

в комісії ГУ Держпрані у Дніпропетровській області Гпротокол № 619 від 

03.10.2018р.):

Інженер з охорони праці Богомолов B.C. пройшов навчання:

- із загального курсу «Охорона праці» в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ 

Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №275 від 

05.07.20171:

- з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», має IV групу з 

електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000 В. 

в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській 

області (витяг з протоколу №274 від 05.07.20171:

- з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями в ПП 

«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області 

Гвитяг з протоколу №425 від 29.09.2017):

- з «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті в ПП «КРІОЛ» та 

перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з 

протоколу №262 від 29.06.2017р.):

Начальник дільниці Лівійський С.І. пройшов навчання:

- із загального курсу «Охорона праці» в «ПП КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ 

Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №901 від 18.12.2019):

- з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ПП «КРІОЛ» 

та перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області 

(протокол №910 від 18.12.2019р.). має 4 групу з електробезпеки та допущений 

до роботи в електроустановках до 1000В):

- з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ПП 

«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі v Дніпропетровській області 

(протоколу №902 від 18.12.2019р.)___________________________________________________

- з «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті в ПП «КРІОЛ» та 

перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з 

протоколу №908 від 18.12.2019р.):

- з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском» в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраиі у 

Дніпропетровській області Гвитяг з протоколу №895 від 18.12.2019р.):

- з «Правил безпеки систем газопостачання» в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в 

комісії ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області Гвитяг з протоколу №907 від 

18.12.2019р.):

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

робітників.



На ТОВ «Гортех 1КР» наказом №8 віл 12.10.2018р затверджене «Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», робітники 

проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до графіку у 

спеціальних навчальних закладах. Після перевірки знань з питань охорони праці 

робітники допускаються до виконання робіт. Програма вступного 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/І.

Перелік інструкцій з охорони прані Гнаказ про затвердження №9 від 12.10.2018р. 

та №5 від 23.12.2019р.). в тому числі: №13 "Інструкція з охорони праці під час 

виконання робіт на висоті". №14 "Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним 

інструментом": №6 Інструкція по наданню першої домедичної допомоги постраждалим 

при несчасних випадках": №9 "Інструкція з охорони праці при роботі з ручним 

електроінструментом": №2 "Інструкція з охорони прані для слюсаря-ремонтника": №4 

"Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання": №5 

"Інструкція з охорони праці для електрогазозварювальника"

Перелік журналів'з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, на робочому 

місці, журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці.

Працівники підприємства ТОВ "Гортех 1КР". шо зайняті на роботах підвищеної 

небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 

медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій", затверджених наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на 2020 рік". Працівники підприємства, які 

виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

- Юрченко С.М. пройшов навчання за професією слюсар-ремонтник в 

Дзержинському рудоремонтному заводі Гсвідоцтво №96-92 від 18.06.1992р.)

- Алексеєнко М.І. пройшов навчання за професією електрозварник ручного 

зварювання в ПТУ №29 (диплом від 28.06.1990р. В№6830381

- Шевчук A.A. пройшов навчання за професією електрогазозварник в ПТК ОАО

"Дизельний завод'Тсвідоцтво №534 від 11.05.2010р.')

Працівники підприємства пройшли навчання в ПП "КРІО/І". а перевірку знань комісією 

Головного управління Держраиі у Дніпропетровській області:

- Законодавчих актів з охорони прані, гігієни праці, надання першою Гдомедичноїі 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки Гвитяг з протоколу 

№901/4.11-19 від 18.12.2019р.1

- ПБЕЕС. ПТЕЕС (3 група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу 

№910/4.11-19 від 18.12.2019р. та №911 від 19.12.2019р.1

- НПАОП 0.00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями" (протокол №902/4.11-19 від 18.12.2019рЛ

- НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" 

(протоколи №908/4.11-19 від 18.12.2019р. та №918/4.1-19 від 23.12.2019р.) і 

допускаються до безпечного виконання верхолазних робіт. Роботи верхолазні 

проводять на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту з конструкцій.



обладнання, перекриття або робочого настилу з використанням двухстропних 

лямочних поясів.

- НГІАОГІ 0.00-1.81.-18 "Прлвил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

праїіюс під тиском" (протоколи №895 від 18.12.2019р. та №920 від 23.12.2019р.)

- Н11А011 0.00-1.76-15 "ІІрлвил безпеки систем газопостачання" (протокол №907

Забезпечення засобами індивідуального захисту:__працівники ТОВ «Гортех 1КР»

забезпеч єні спецодягом, сгіецвзуттям і засобами індивідуального захисту в повному 

обсязі. І Іля виконання робіт підвищеної небезпсїси, що декларуються, підприємство 

має таке обладнання та інструменти: кутові шліфувальні машинки “Дніпро- 

М1250Р” 2019 р.в.: дриль “DEU-900” 2019 р.в.: драбини 3-х секційні розкладні 2019 

р.в.: зварювальний апарат інвертерного типу EDON Expert MIG-5000 2019 р.в. на які є в 

наявності експлуатаційна документація (паспорта иа інструкції з експлуатації) : пояси 

запобіжні з наплічниками і ножними лямками із стропом із сталевого троса в ПХВ чохлі 

(зав. № № 018428. 018511. лата приймально-здавальних випробувань 18.04.2019р.). Усе 

обладнаїіня та 313 використовуються за призначенням, зберігається у технічно 

справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 

випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 

виробників. Наказом №18 від 23.12.2019р. створена комісія з випробування поясів. 

драбин, і німого устаткува ння. і по використовується під час виконання робіт на висоті.

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань 

охорони праці та п ромисло вої безпеки: Закон ом України «Про охорону праці». 

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 

затверджений постановою Кабінета Міністр ів України від 26 жовтня 201 1. р. №1107 (із 

змінами). « Правила охорони праці під час викоїіання робіт на висоті» ГНІІАОП 0.00- 

1.15-071, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 

(НПАОП 0.00-1.71-13). «Правиліа безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 

(НПАОП 40.1-1.21-98) . «ІІра і шла пожежної без і іеки Ук раїни» НАПБ А.01.001-2014. 

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальііі вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні

прашвниками засобів індивідуального захисту на__р обочому місці, та інші.На

підприємстві в наявності кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, 

навчалы щ. ми та наочними п осібниками з охор о і їй праці, актами зако нодавства та 

державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 

медичною і довідковою літературою. необхідним методичним забезпеченням для 

проведення__ інструктажу__ та__консультацій працівників з питань трудового

від 18.12.2019р.)

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

■технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище.)

Поліщук О.В.



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці №  А с/ уУ/СЛ  2СЬ^. № Л О . /Л _________.

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, устаткування 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."




