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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальність«) «Енерготрейд КР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 10,
кімната 414, телефон 067-564-89-35___________________________________________
місцезнаходження, номер телефону,

______________________ код

ЕДРПОУ

41419958___________________________

код згідно з ЄДРПОУ

_________________ Директор

Рогочий Олег Миколайович__________ ___________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________(067) 564-89-35______________________________
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 за адресою: 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий
Ріг, вул. Широківське шосе, буд. 322, а також згідно з укладеними
договорами підрядів на проммайданчиках
ХОЛДІНГА МЕТІНВЕСТ,
зокрема ПраТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівдГЗК» та ПрАТ «ІНГЗК»
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
відсутній_____
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з

охорони

праці

не

проводився____________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

Рогочий

Олег

Миколайович,___________________________________

___________ (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:
І.Зварювальні роботи, (п. 19 додатку 6 Порядку)_______
(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, кількість робочих місць, у тому числі тих

Кількість робочих місць -2, у тому числі тих, на яких існує ризик
виникнення травм - 2____________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

одна виробнича база, а також приміщення, які надаються Замовником, згідно з
договорами підряду____________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор Рогочий О. М. пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:_____
Інші відомості

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням

вимог законодавства з

питань охорони праці

Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики
професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії,
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ «Моноліт» протоколів 8/84 від
23.08.2017р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області.___________
Наказом № 28/ОП від 07.10.2017 року затверджені інструкції з охорони праці на
професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт. Інструкція з
охорони праці для електрогазозварника № 05-17, Інструкція з охорони праці під час
виконання зварювальних робіт № 06-17, Інструкція з Пожежної безпеки № 02-17,
Інструкці поводження робітників під час виникнення аварій на виробництві №08-17.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ № 34/ОП від
19.10.2017 р.Г у відповідності до вимог « про порядок
проведення і навчання». Голова комісії Директор Рогочий Олег Миколайович, члени
комісії: головний інженер Молчанов Станіслав Анатолійович, начальник
електротехнічної лабораторії Самойленко Сергій Олегович, інженер з охорони праці
Гуль Тетяна Леонідівна пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці в
НКЦ «Моноліт» протокол №8/ 84від 23.08.2017р. комісією за участю представника
Криворізького
гірничопромислового
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
Наказом по підприємству № 38 від 20.10.2017р. призначенні відповідальними за
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства,
пожежну безпеку начальник електротехнічної лабораторії Самойленко С. О. (V група з
електробезпеки до та понад 1000 В), у разі його відсутності головний інженер
Молчанов С. А. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), які пройшли навчання
Законодавства з охорони праці «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок

споживачів», НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в НКЦ
«Моноліт» протокол № 8/71 від 23.08.2017р. комісією за участю представника
Криворізького
гірничопромислового Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
-за організацію і безпечне виконання зварювальних робіт головний інженер
Молчанов С. А. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), у разі його
відсутності начальник електротехнічної лабораторії Самойленко С. О. (V група з
електробезпеки до та понад 1000 В), які пройшли навчання Законодавства з охорони
праці «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.11.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в НКЦ «Моноліт» протокол № 8/71
від 23.08.2017р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області _______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом по підриємству № 28
від 16.10. 2017 р. створена служба з охорони
праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці
Гуль Т. Л., яка пройшла навчання Законодавства з охорони праці Загального курсу
з охорони праці в НКЦ «Моноліт» протокол №8/ 84 від 23.08.2017р., комісією за
участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління
Держпраці у Дніпропетровської області «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, НАЛЕ А.01-001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні» в НКЦ «Моноліт» протокол № 8/71 від 23.08.2017р.
комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного
управління Держпраці у Дніпропетровської області_____________
промислової

безпеки,

наявністю служби охорони праці,

_____Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт пройшли
перевірку знань з питань охорони праці для електрогазозварників на підприємстві
протокол засідання комісії № 08/ОП від 21.12.2017 р., мають кваліфікацію зварника.
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в
межах своїх повноважень в т. ч. Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» постійно
діючою комісією ТОВ «Енерготрейд KP» ( II група з електробезпеки, до 1000В,
протокол № 03/ЕБ від 21.12.2017 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджуються відмітками в журналах.______________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності
необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та
інструкції з експлуатації на двухпостовий зварювальний апарат постійної напруги
ДУГА 408, зав. №280692, 2017р. в. (Росія); протокол № 22-11/17 від 16.11.2017 р.
перевірки ізоляції зварювального обладнання, що належить ТОВ «Енерготрейд KP»,
виданого ТОВ «Літпром Кривбас» Електрична лабораторія, з висновком «придатності
до подальшої
експлуатації»
(свідоцтво____ вимірювальної
високовольтної
електротехнічної лабораторії
ТОВ «Літпром Кривбас» № 08-0003/2017 від
12.01,2017 р„ на право проведення вимірювання у сфері поширення державного

метрологічного нагляду, виданого ДП «Криворізький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» термін дії до 12.01.2020 р.) _____
експлуатаційної документації,

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають
у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговуванням, ремонту,
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства
та документів з експлуатації виробників.
Працівники ТОВ «Енерготрейд KP» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про поряок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова,
матеріально-технічна
база
відповідає
вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має
навчально- методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань
з питань охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони
праці._____________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Рогочий О.М.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці/ ^
2(ПУйр. №
УУ! УУІ-_______ .

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.".

