
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________
«НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ»,______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ 50006, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг________________________
місцезнаходження,

_____________________________________38788037_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Директор Тарілка Василь Сергійович____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________ тел. (067) 569-17-28, e-mail: tarelka@krcr.com.ua,________________________
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;

________________________ на об’єктах замовника на території 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 договір не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на ТОВ «НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» страхування не проводиться тому що не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.____________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 22 червня 2020р.___________

(дата проведення аудиту)
Я,____________________________ Тарілка Василь Сергійович,______________________________

(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, а саме:
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, топках, трубопроводах);______________________________________________________
Газополум’яні роботи;__________________________________________________________________
Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- вантажопідіймальні крани;____________________________________________________________

Монтаж, демонтаж, налагодження ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_______________________________________________
- технологічне устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв;_________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
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країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

______Кількість робочих місць -  27, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  7._____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
______Адреса розташування виробничо-технічної бази підприємства: Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг (договір оренди від 02.01.2020, укладений з ЗАТ «КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ»).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Директор Тарілка В.С. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони 

праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 27.06.2018 № 6/125).________________________________________________________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 30.01.2019 № 1/120).________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшла навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 06.03.2019 № 3/4).__________________________________________________________________
______Начальник дільниці Капуста С.І., майстер Маслов С.М., майстер Мельник А.В. пройшли
перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в комісії ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.01.2020 № 3/20).
______Директор Тарілка В.С. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 20.09.2017 № 3/123).___________________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. (ІУ 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 ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 30.01.2019 № 1/119).___________________________
______Головний енергетик Тарнавський С.С. (V група з електробезпеки, допущений до виконання
робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.03.2020
№ 154/4.20-2020).______________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. (ІУ група з електробезпеки, допущена до
виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В) пройшла навчання з НПАОП 40.1-1.21
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.04.2019 № 4/1).______________
______Директор Тарілка В.С. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці
під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 20.09.2017 № 9/85)._____________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшла навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
охорони праці під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 03.04.2019 № 4/15)._____________________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони
праці під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 06.02.2019 № 2/1)._______________________________________________
______Начальник дільниці Капуста С.І., майстер Маслов С.М., майстер Мельник А.В. пройшли
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання на висоті в 
комісії ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 03.01.2020 № 5/20)._____________________________________________
______Директор Тарілка В.С. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 12.06.2019 № 6/50)._________________________________________________________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 12.06.2019 № 1/102).________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшла навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 04.04.2019 № 4/35)._____________________________________________
______Начальник дільниці Капуста С.І., майстер Маслов С.М., майстер Мельник А.В. пройшли
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в комісії 
ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 03.01.2020 № 10/20).___________________________________________________
______Директор Тарілка В.С. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2017 № 9/117) .________________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В., інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшли навчання з
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 19.06.2019 № 6/80)._________________________________________________________________
______Директор Тарілка В.С. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.06.2019 № 6/35)._____________________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.01.2019 № 1/115).___________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.04.2019 № 4/32)._____________

Директор Тарілка В.С., начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00
5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській



області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.06.2019
№ 6/39).______________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.G4.2G19 № 4/98-1).___________

Головний енергетик Тарнавський С.С. пройшов навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.G9.2G17 № 9/5G)._____________

Директор Тарілка В.С.. начальник ВТВ Чубінов В.В., інженер з охорони праці Громченко 
Т.В. пройшли навчання з НПАОП 27.0-1.G1-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 № 508/4.20-2G19)._____________________

Директор Тарілка В.С.. начальник ВТВ Чубінов В.В., інженер з охорони праці Громченко 
Т.В. пройшли навчання з НПАОП 23.1-1.G1-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» 
в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 24.05.2019 № 510/4.20-2G19).____________________________________________

Директор Тарілка В.С.. начальник ВТВ Чубінов В.В., інженер з охорони праці Громченко 
Т.В. пройшли навчання з НПАОП 27.1-1.G6-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устатковання на підприємствах чорної металургії» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 № 509/4.20-2G19).

Директор Тарілка В.С.. начальник ВТВ Чубінов В.В., інженер з охорони праці Громченко 
Т.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 19.12.2018 № 12/82).________________________________________________________________
______Директор Тарілка В.С. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки
посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від G7.G9.2G17 № 92).____________________
______Інженер з охорони праці Громченко Т.В. пройшла навчання та перевірку знань з Пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 11.G4.2019 № 53).___________
______Начальник ВТВ Чубінов В.В. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки
посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 05.02.2019 № 13).____________________
______Начальник дільниці Капуста С.І. (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
пожежної безпеки від 25.G6.2G19 № 87). майстер Маслов С.М., майстер Мельник А.В. (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 17.1G.2G18 № 152) пройшли 
навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт»._____________________________________________________
______Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов’язань.
______Наказом по підприємству від 08.01.2020 № 3 призначені особи, відповідальні за організацію
та проведення робіт підвищеної небезпеки (в тому числі робіт: в колодязях, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, топках, трубопроводах); 
електрозварювальні та газополум’яні; з експлуатації балонів зі стиснутими. вибухонебезпечними 
та зрідженими газами; з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту та технічного 
обслуговування машин, механізмів, устатковання вантажопідіймальних кранів та технологічного
устатковання металургійної, коксохімічної та ливарної промисловості), та які мають право видачі



наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки -  начальник дільниці Капуста С.І.,
майстер Маслов С.М., майстер Мельник А.В., та інші.______________________________________
______Наказом від 16.08.2019 № 77 головного енергетика Тарнавського С.С. призначено особою,
відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
______На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з
питань охорони праці.__________________________________________________________________
______Перелік робіт підвищеної небезпеки затверджено наказом по підприємству від 03.01.2020
№ 4-ОП. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно до вимог 
НПАОП 27.0-4.03-19.___________________________________________________________________

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

______Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ». Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці
Громченко Т.В. (наказ від 02.04.2019 № 36)._______________________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» функціонує Система управління охороною праці (СУОП),
затверджена у новій редакції наказом від 03.01.2020 № 3-ОП._______________________________
______На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про затвердження нового складу
комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці від 25.04.2019 № 47).____________
Голова комісії:_________________________________________________________________________
- директор ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» Тарілка В.С.;____________________________

члени комісії:__________________________________________________________________________
- начальник ВТВ Чубінов В.В.;__________________________________________________________
- інженер з охорони праці Громченко Т.В.________________________________________________

______Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з
охорони праці в учбових закладах._______________________________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» розроблені та затверджені в новій редакції нормативні акти про 
охорону праці, а саме:__________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 03.01.2020 № 2-ОП;_________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом від 27.01.2020 № 14-ОП;_____________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом від 03.01.2020 № 10-РП;_____________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «НВП
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» від 26.12.2019 № 34.__________________________________________
______Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» з перевірки знань з
питань охорони праці.__________________________________________________________________
______Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:______________
-  інструкція з охорони праці № 1 з загальних правил безпеки для працівників ТОВ «НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ »;____________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 4 для слюсаря-ремонтника;_________________________________
-  інструкція з охорони праці № 5 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електрообладнання (електроустаткування);



-  інструкція з охорони праці № 6 при роботі з ручним електрифікованим інструментом;_______
-  інструкція з охорони праці № 8 для газозварника;________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 13 під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів 
із стисненими та зрідженими газами;_____________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 15 під час виконання робіт на висоті з використанням 
страхувальних засобів;_________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 16 для електрозварника ручного зварювання;_________________
-  та інші.______________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:______________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;_________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.________________________________________
______Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу._____________________________________
______Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.________________________________
______Зварник Куцеруба С.О. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в
ТОВ «ЦТОР» (посвідчення № 3341 від 27.07.2012), атестацію в ТОВ «АКВАПЛАСТ» (протокол 
засідання атестаційної комісії від 20.12.2018 № 19-12, посвідчення зварника № ДН-75-1668), 
допущений до ручного дугового зварювання несучих та огороджуючих металоконструкцій, 
металоконструкцій кранів, технологічного обладнання); навчання та перевірку знань: з НПАОП 
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» (посвідчення № 885-18-01 від 21.12.2018), допущений до виконання робіт на 
висоті та верхолазних робіт; з пожежно-технічного мінімуму (посвідчення 178/935 від 28.12.2018).
______Зварник Левченко І.П. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в СПТУ №59
(диплом № 94/2003 від 12.06.2003), навчання та перевірку знань: з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 1003 від 
31.05.2019), допущений до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт; з пожежно-технічного
мінімуму (посвідчення 1515 від 78.06.2019)._______________________________________________
______ Слюсар-ремонтник Максименко Г.О. пройшов навчання за професією «електрослюсар
(слюсар) черговий та з ремонту обладнання» в ВАТ «Суха Балка» (посвідчення № 933 від 
13.11.2014), навчання та перевірку знань: з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 4568 від 02.05.2018), 
допущений до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт; з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 10907 від 15.08.2018)._______
______ Слюсар-ремонтник Опришко В.В. пройшов навчання за професією «слюсар черговий та з
ремонту обладнання» в УКК ДСБМТ «Кривбассшахтопроходка» (посвідчення № 157 від 
13.04.2012), навчання та перевірку знань: з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 8184 від 27.06.2018), 
допущений до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт; з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 10909 від 15.08.2018)._______
______Електромонтер Литвиненко К.М. пройшов навчання в Криворізькому технікумі гірничої
електромеханіки та здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка (диплом ЗТ-І №597142 від
29.04.1985).___________________________________________________________________________
______Електромонтер Шаліманов В.І. пройшов навчання в СПТУ № 45 м. Кривого Рогу та
здобув професію «електромонтер по ремонту і обслуговування електрообладнання» (диплом
№ 179772 від 12.07.1985)._______________________________________________________________
______Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці



під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 03.01.2020 №№ 12/20, 14/20, 19/20, та інші). Також працівники пройшли перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
03.01.2020 № 13/20), мають ІІІ групу з електробезпеки._____________________________________
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства 
пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд за місцем проживання. У відповідності до 
вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на 
виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації заявленого устатковання підвищеної
небезпеки, пройшли психофізіологічну експертизу.________________________________________
______Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники TOB «НВП
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ »_____ забезпечуються_____ санітарно-побутовими_____ приміщеннями,
розташованими на об’єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів
підряду._______________________________________________________________________________
______На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік._____________________________________________________________________

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

______При виконанні робіт з монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування
технологічного устатковання на підприємстві експлуатуються наступне обладнання та інструмент:
- апарат зварювальний ВДУ-506, заводський № 195, перевірку ізоляції зварювального 

трансформатора та зварювального кабелю виконано електротехнічною лабораторією ТОВ «НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ», протокол від 01.04.2020 № 002/20;_____________________________
- апарат зварювальний ВДУ-506, заводський № 001, перевірку ізоляції зварювального 

трансформатора та зварювального кабелю виконано електротехнічною лабораторією ТОВ «НВП
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ», протокол від 01.04.2020 № 002/20._____________________________
______Роботи з ремонту технологічного устатковання ведуться відповідно до проекту організації
робіт, узгодженого у встановленому порядку з відповідними службами підприємства-замовника, 
та іншою ремонтно-технологічної документації (технічне завдання, технологічні карти тощо).
______При виконанні монтажних та ремонтних робіт послуги вантажопідіймальними кранами та
підйомниками надаються підрозділами підприємств-замовників згідно з укладеними договорами
підряду._______________________________________________________________________________
______При виконанні зварювальних та газополум’яних робіт підприємством експлуатуються
балони з газам (пропан технічний, кисень газоподібний). Поставку балонів з газами здійснює 
ТОВ «Дніпрпромсінтез» згідно з укладеним договором поставки від 02.01.2018 № 59 (дозвіл 
ТОВ «Дніпропромсінтез» на зберігання, заповнення, спорожнення, ремонт балонів з газами, 
№ 300.12.15, виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду, дійсний до 07.07.2017 (термін дії дозволу продовжено до 07.07.2022), дозвіл 
на технічний огляд, випробування балонів з газами, № 1168.13.30, виданий Держгірпромнаглядом
України, дійсний до 05.11.2018 (термін дії дозволу продовжено до 05.11.2023))._______________
______При виконання робіт в замкнутих просторах працівники підприємства використовують
протигази шлангові типу ПШ-1С (3 одиниці, рік виготовлення 2019). Аналіз повітряного 
середовища здійснюється за допомогою газоаналізатора типу GasBadge Pro (рік виготовлення 
2019, заводський № 1306420-024). Також в наявності на підприємстві є сигналізатор-аналізатор 
кисню однокомпонентний індивідуальний типу ДОЗОР-С-П-КИСЕНЬ (рік виготовлення 2019).
______На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми,
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки 
технічного стану).______________________________________________________________________



_____ На виконання вимог п. 2 розд. 1 гл. V НПАОП 0.00-1.80-18 при виконання робіт з монтажу
га ремонту підіймальних споруд підприємство комплектом технічних умов, які є в наявності 11 а
підприємстві.__________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

______Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимог и
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідііо 
з галузевими нормами: (костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс,). 
Наказом по підприємству від 03.01.2020 № 9-ОП створено комісію з приймання та перевірки 313.
______При виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт працівники підприємства
використовують пояси запобіжні універсальні з наплічними та ножними лямками типу 2ПЛ-К. 
Випробування поясів здійснюються у відповідності до вимог керівництва з експлуатації. 
Результати випробування монтажних і страхувальних поясів заносяться до Журналу перевірки та
випробування монтажних і страхувальних поясів.____________________________________ __
______При виконанні робіт в електроустановках працівники підприємства використовують засоби
захисту відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.07-07 Правила експлуатації електрозахисних зас о б і в 
(рукавички діелектричні, калоші діелектричні, інструмент ізольований (викрутки, пасатижі, 
бокорізи тощо).________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

______ТОВ «НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами з охорони праці відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України IIро 
охорону Праці, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання на висоті. НПАОП 
0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів. 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положена я 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21 -04 
Типове положення про службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання,
НГІАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони.праці
працівників, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використаїті 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правил а 
експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, та інші.___________________________________________________
______Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі._____________________

бази навчально-методичного забезпечення)

____________Д С YcLp'LtK Ltg
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці о /  Р  2 0 ^ ф .
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