
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИВБАСЦВЄТПЛАВ»  ̂ ' П

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

________ 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Урожайна,буд.1А,
_________________________ код ЄДРПОУ 33759310,_____________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Лавтін Юрій Михайлович, тел. +38067-735-19-26. kcpsbut@gmail.com_
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 згідно укладеного договора оренди № 020120 від 02.01.2020р. 
на території ТОВ «Бізнес -  ресурси» м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 
Центрально-міський район, вул. Урожайна,буд.1А,_________________________

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 11.03.2020____________
(дата проведення аудиту)

Я, Лавтін Юрій Михайлович________________________________________________
(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:
Вироблення розплавів чорних і кольорових металів;____________________________
Зварювальні роботи;_______________________________________________________
Зберігання балонів, контейнерів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
(кисень газоподібний, вуглекислота, пропан-бутан) газом.____________________

(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 - 7 , 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,

Одна адміністративна будівля, два виробничих цеха, а також приміщення, які
даються Орендодавцем згідно договору оренди.___________________________
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:kcpsbut@gmail.com


Наказом по підприємству №5 від 08.01.2020р призначено відповідальним за стан 
охорони праці по підприємству вцілому директора Лавтіна Юрія Михайловича , 
Лісовська Людмила Геннадіївна інженер з охорони праці несе відповідальність за 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 
підприємстві, за плануванням і виконанням заходів, спрямованих на покращення 
умов і безпеки праці на виробничих підрозділах і в обсязі передбаченому посадовою 
інструкцією, начальник плавильного цеху Лавтін Роман Юрійович і начальник 
ремонтно-механічного цеху Зарицький Віталій Вадимович несуть відповідальність за 
стан охорони праці і техніки безпеки в структурних підрозділах.

Наказами від 23.08.2019р. № 3,4, 7 начальника плавильного цеху Лавтіна 
Романа Юрійовича, начальника ремонтно-механічного цеху Зарицького Віталія 
Вадимовича призначено відповідальними особами за безпечне зберігання та 
експлуатацію балонів із стисненим та зрідженими газами, пожежну безпеку на 
виробництві, за безпечне ведення ливарних робіт, право видачі нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки. які пройшли навчання в ПЗ “Центр 
професійної освіти і навчання”: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої ( домедичної ) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки ( витяг з протоколу № 753/4.20-2019 від 12.11.2019р.); ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ ( ІІІ група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу № 755/4.20-2019 
від 12.11.2019р.);

Наказом по підприємству №4 від 08.01.2020р. Зарицького Віталія Вадимовича - 
начальника ремонтно-механічного цеху призначено відповідальним за дотриманням 
вимог з охорони праці при проведенні електрозварювальних та вогневих робіт.

Зарицький Віталій Вадимович начальник ремонтно-механічного цеху і Лавтін Роман 
Юрійович начальник плавильного цеха призначені відповідальними за утримання 
та безпечну експлуатацію обладнання підприємства наказом по підприємству №39 
від 02.06.2020р.

Квашнін Володимир Миколайович енергетик ( V група з електробезпеки витяг з 
протоколу №71-1 від 27.03.2019р) наказом по підприємству №20 від 11.03.2020р. 
призначений відповідальним за електрогосподарство підприємства.

Директор -  Лавтін Юрій Михайлович, начальник плавильного цеху Лавтін Роман 
Юрійович, начальник ремонтно-механічного цеху Зарицький Віталій Вадимович, 
інженер з охорони праці Лісовська Людмила Геннадіївна пройшли навчання в КП 
«Навчально-виробничий центр», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки:

Інші відомості



Директор -( витяг з протоколу №8/1-1 від 28.02.2018р., посвідчення №7344) ;

Начальник плавильного цеху -( витяг з протоколу №8/1 від 28.02..2018р., 
посвідчення №7338);

Начальник ремонтно-механічного цеху-( витяг з протоколу №8/1 від 28.02..2018р., 
посвідчення №7337);

Інженер з охорони праці - (витяг з протоколу №69 від 28.03.2019р., посвідчення 
№10638);

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ІIIІЬУ ( II група з електробезпеки )директор - (витяг з протоколу 
№71 від 27.03.2019р., посвідчення №001881), начальник плавильного цеху -( III 
група з електробезпеки ) (витяг з протоколу №127/1-1 від 30.05.2019р., посвідчення 
№006123, ), інженер з охорони праці - ( IV група з електробезпеки ) (витяг з 
протоколу №98 від 24.04..2019р., посвідчення №006123).

НПАОП 0.00-1.18-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (витяг з протоколу № 162 від 25.07.2019р.) .

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» (витяг з протоколу №39-1 від 21.03.2018р.),

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу №105-3 від 29.10.2018р.).

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» (витяг з 
протоколу № 32 від 17.06.2020р.) .

НПАОП 28.0-1.35-14 «Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, 
кисневого та плазмового різання металів», (витяг з протоколу № 36 від 17.06.2020р.)

_____ Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій
до обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки ( витяг з протоколу 
№100-1 від 26.04.2019р.).

НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві. (витяг з 
протоколу №39-1 від 20.08.2019р.),

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу 
№95 від 28.09.2018р.,)._______________________________________________________

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

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- 
гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та



згідно з «Положенням про службу охорони праці» наказом №21 від 11.03.2020р.
створена служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на 
інженера з охорони праці Лісовську Людмилу Г еннадіївну. На підприємстві наказом 
№9 від 08 січня 2020р. створена комісія для перевірки знань з питань охорони праці 
у посадових осіб, спеціалістів та робітників підприємства у складі : Голова комісії 
директор Лавтін Ю.М., члени комісії Зарицький В.В. -  начальник ремонтно- 
механічного цеху, Лавтін Р.Ю. -  начальник плавильного цеху, Лісовська Л.Г. 
інженер з охорони праці , Яковлева Т.І. -  уповноважений трудового колективу.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про систему управління охороною праці СУОП ( наказ про 
затвердження № 27 від 19.03. 2020р.);

- Положення про службу охорони праці ( наказ про затвердження № 21 від 11.03. 
2020р.);

- Положення про комісію з питань охорони праці ( наказ про затвердження № 19 

від 12.03. 2020р.);

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 
питань охорони праці ( наказ про затвердження № 19 від 12.03. 2020р.);

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про затвердження 
№ 18 від 08.01.2019р.);

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про 
затвердження № № 18 від 08.01.2019р.).

- Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ про затвердження № 30 від 15.03.2020р) 
в тому числі : № 2 інструкція з охорони праці з надання першої (долікарської) 
допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві; №3 інструкція по 
пожежній безпеці для робітників підприємства, № 12 інструкція з охорони праці для 
плавильника металу та сплавів; №23 інструкція з охорони праці при виконані 
стропальних робіт; №25 інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
електроінструментом; №26 інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
немеханізованим інструментом; №27. інструкція з охорони праці під час ручного 
переміщення вантажів; №34 з охорони праці про порядок огляду знімних 
вантажозахватних пристроїв і тари, №36 інструкція з охорони праці для кранівників 
(машиністів) кранів мостового типу.

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 протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці; журнал реєстрації інструкцій з охорони
праці________________________________ та_______________________________

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



Для виконання зварювальних робіт використовуються випрямляч дуговий інвертор- 
ний Buddy 500i та випрамляч аргоно-дуговий інверторний TIG 315 
AC/DC.(протоколи перевірки ізоляції зварювального трансформатора № 236-2, 
№236-1 від 02.06.2020р.) Для газополум’яної обробки металів використовують 
різаки, газорізи, бачки, редуктори балонні, рукави договір на проведення ремонту та 
випробуванню ГПА укладений з ТОВ “ІНДУСТРІЯСЕРВІС”.

Працівники, які виконують зварювальні роботи мають спеціальну освіту та другу 
групу з електробезпеки:

Яременко Ю.О. пройшов навчання в Криворізькому професійно-технічне училище і 
здобув професію електрогазозварник 22.06.1993р., диплом НР № 44949487,. 
допущений до виконання зварювальних робіт протокол екзаменаційної комісії від 
«09» червня 2016 р. № 10. посвідчення №19.

Задорожній В.Л. пройшов навчання в Криворізькому професійному гірничо- 
металургійному ліцеї і здобув професію електрогазозварник 25.06.2013р., диплом З 
№ 0049901,. допущений до виконання зварювальних робіт протокол екзаменаційної 
комісії від «02» серпня 2018 р. № 20. посвідчення №45.

Для вироблення розплавів чорних і кольорових металів використовуються - 
індукційна тигельна плавильна піч типу ІТПЕ -0,25/0,16 ТГ1, 2004р.в.зав.№ 57, 
Україна;
-індукційна тигельна плавильна піч типу ІТПЕ -0,4/0,25 ТГКМ, 2007р.в.зав.№ 012, 
Україна; -індукційна тигельна плавильна піч типу ІТПЕ -0,65/0,35 ТГ1, 
2010р.в.зав.№ 077, Україна. Ремонтні, профілактичні роботи, а також опосвідчення 
обладнання виконує ТОВ «Ш! Термоліт Плюс» згідно договора №52 від 20.09.2018р.

Працівники, які використовують плавильні печі мають спеціальну освіту та другу і 
третю групи з єелектробезпеки.:

Тихончук В.М. пройшов навчання в Міжрегіональному центрі професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців і здобув професію 
плавильник металу та сплавів 4-го розряду 31.01.2007р., свідоцтво СВ02 № 08340,. 
допущений до виконання робіт індукційній тигельній плавильній пічі, протокол 
екзаменаційної комісії від «02» лютого 2007 р. № 1. посвідчення №2.

Шипілов В.А. пройшов навчання в Міжрегіональному центрі професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців і здобув професію 
плавильник металу та сплавів 3-го розряду 27.12.2018р., свідоцтво Р18 № 044411,. 
допущений до виконання робіт індукційній тигельній плавильній пічі, протокол екза
менаційної комісії від «09» січня 2019 р. № 25. посвідчення №31.

Дзюба А.А. пройшов навчання в Міжрегіональному центрі професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців і здобув професію 
плавильник металу та сплавів 3-го розряду 03.12.2014р., свідоцтво 12СВ № 875513,.



допущений до виконання робіт індукційній тигельній плавильній пічі, протокол 
екзаменаційної комісії від «08» грудня 2014 р. № 18. посвідчення №10.

Коваленко М.В. пройшов навчання в Міжрегіональному центрі професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців і здобув професію 
плавильник металу та сплавів 3-го розряду 03.12.2014р., свідоцтво 12СВ № 875514,. 
допущений до виконання робіт індукційній тигельній плавильній пічі, протокол 
екзаменаційної комісії від «08» грудня 2014 р. № 6. посвідчення №11.

Литвинов М.С. пройшов навчання в Криворізькомукоксохімічному технікумі за 
спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 
здобув професію технік - механік 01.07.2006р., диплом НР № 28608662,. допущений 
до виконання робіт індукційній тигельній плавильній пічі, протокол екзаменаційної 
комісії від «24» лютого 2017 р. № 11. посвідчення №25.

Підприємство використовує балони із стисненим ( кисень газоподібний ДСТУ 5583
2009, вуглекислота ДСТУ 4817-2007) та зрідженим (пропан-бутан ДСТУ 4047-2001) 
газом, які поставляються, заправляються організацієй , яка має відповідний дозвіл, а 
саме: з ТОВ “ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ”( дозвіл № 300.12.15 дійсний до 07.07.2022) 
підписані: договір оренди обладнання від 08.08.2019 р. № А-50, договір про 
надання послуг з ремонту від 08.08.2019р. № Р-97, договір поставки газів № 97 від 
08.08.2019

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: до 
роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію; проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань 
охорони праці та в КП «Навчально-виробничий центр»; проведенням вступного 
інструктажу, інструктажу на робочих місцях; експлуатаційної документації.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація ( паспорти на 
усе обладнання і устатковання, все воно в справному стані). Висновок експертизи, 
щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки -технологічне 
діагностування в ДП «Центр сертифікації контролю якості будівництва об’єктів 
навтогазового комплексу» м. Кривий Ріг від 22.02.2020р.________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту ( каски захисні з підшоломником, захисні щитки, захисні 
окуляри, костюми бавовняні з вогнезахисним просоченням, рукавиці брезентові, 
фільтри, черевики шкіряні з металічним підноском та інше), у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 
ЗІЗ. Заведений Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту.____________________________________________________

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативними актами з питань 
охорони праці та навчально-методичним забезпеченням ( накази директора ТОВ



«Кривбасцвєтплав», журнали, положення та інше): Закон України «Про охорону
праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; Закон 
України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів; «Правила охорони праці в ливарному виробництві» Зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 20 листопада 2014 р. за № 1476/26253; 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- 
4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці при роботі з інструментом та пристроями»; НАПБ Правила пожежної безпеки 
в Україні; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» та інші.

На підприємстві 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. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою

і-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ю.М. Лавтін 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці &  2(Ш?р. N _______ .

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, 
римітки. 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.

укованих видань.
ативно-правової та м:




