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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю « Криворізька будівельна компанія»__________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50005 Україна. Дніпропетровська обл„ м. Кривий Ріг , вул. Каховська. 33 . код ЄДРПОУ 37861655 
генеральний директор - Переверзев Василь Іванович_______________________________________

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

тел. Г056') 404-49-99 факс: e-mail info@ kbk. com.ua_______________________________________

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;

________________________ згідно договорів підряду 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
_________ відсутній______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Переверзев Василь Іванович_____________________________________________________
(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:

1. Роботи „ що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
(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

6( шість) робочих місць, у т.ч, 6 місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Підприємство орендує офісні приміщення, що знаходяться за адресою : 50005 , Україна, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, будинок 33 - загальна площа 476,76 кв. м 
Підприємство орендує виробничу базу та санітарно - побутові приміщення, що знаходяться за 
адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Цемлянська, ЗВ - загальна площа 
5039,4 кв. м

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

відділ головного механіка, виробничі дільниці №№ 1- 5
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Призначено відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки при виконанні заявленої роботи начальника дільниці № 1 Денисенко В.А.. 
виконроба дільниці № 2 Гулака Ю.О., начальника дільниці № 3 Щербину В.В., начальника дільниці



№ 4 Решетнікова К.Ю., виконроба дільниці № 5 Мельника С.В. наказом № 41 від 26.01.2017року
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

За наказом № 180/2 від 08,09.2014 року на підприємстві створена служба з охорони праці у складі: 
заступник генерального директора з охорони праці Курінний В.М.. провідний інженер з охорони 
праці Луппа В.В., інженер з охорони праці Курінна Н, Д.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у посадових осіб, 
спеціалістів та робітників підприємства у складі: заступник генерального директора з охорони праці 
Курінний В.М., головний інженер Мартовицький О.Д., директор з виробництва Переверзєв О.В., 
інженер з охорони праці Курінна Н.Д.І голова РТК), наказ № 27 від 01.02.2016 року.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Розроблені та введені в дію наказом по підприємству № 93 від 12.03.2018 року інструкції з охорони 
праці з № 1 по № 45. у тому числі по безпечному виконанню заявленого виду робіт:

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті:
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з застосуванням засобів підмощування; 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин;
Інструкція з охорони праці під час експлуатації самопідіймальних колисок:
Інструкція з охорони праці під час експлуатації колисок підвішених на гак крана;
Інструкція з охорони праці для монтажників з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; 
Інструкція з охорони праці для електрозварника ручної зварки та інші.
Інструкції розроблено згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 « Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці.
В наявності журнали з охорони праці:

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці;
Протоколи перевірки знань з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
Журнал обліку видачі наряд- допусків та інші.
нопмативно-ппавової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Генеральний директор Переверзєв В.І., головний інженер Мартовицький О.Д.. директор з 
виробництва Переверзєв О.В. пройшли навчання з загального курсу охорони праці. електробезпеки. 
пожежної безпеки, нормативної документації з охорони праці протокол № 506 від 09.10.2015 року 
виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Заступник генерального директора з охорони праці Курінний В.М.. інженер з охорони праці Курінна 
Н.Д. пройшли навчання з загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки. 
нормативної документації з охорони праці протокол № 744/4.20-2017 від 01.09.2017 року виданий ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.
Провідний інженер з охорони праці Луппа В,В. пройшов навчання з загального курсу охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки, нормативної документації з охорони праці протокол № 506 від 
23,06,2017 року виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила 
комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Головний інженер Мартовицький О.Д., директор з виробництва Переверзєв О.В..заступник 
генерального директора з охорони праці Курінний В.М.. інженер з охорони праці Курінна Н.Д. 
пройшли навчання згідно НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» протокол № 508 від 09.10.2015 року виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». 
Перевірку знань проводила комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. 
Провідний інженер з охорони праці Луппа В.В. пройшов навчання згідно НПАОП 0.00-1,15-07 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 502 від 23. 06.2017 року 
виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Начальник дільниці № 1 Денисенко В.А..начальник дільниці № 3 Щербина В.В., начальник дільниці 
№4 Решетніков К.Ю. пройшли навчання згідно НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» протокол № 970/4,20-2017 від 10, 11,2017 року виданий ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.



Виконроб дільниця № 2 Гулак Ю.О. пройшов навчання згідно НПАОП 0.00-1.15-07 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 762 /4.20-2017від 08.
09.2017 року виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Виконроб дільниця №5 Мельник С.В. пройшов навчання згідно НПАОП 0.00-1,15-07 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 783 /4.20-2017від 15.
09.2017 року виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». Перевірку знань проводила комісія 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Начальник дільниці № 1 Денисенко В.А.,начальник дільниці № 3 Щербина В.В., начальник дільниці 
№4 Решетніков К.Ю., виконроб дільниця № 2 Гулак Ю.О., виконроб дільниця №5 Мельник С.В. 
пройшли чергове навчання та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства з загального курсу охорони праці протокол № 12/1 від 08.12.2017 року

Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони праці згідно з «Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом по 
підприємству № 232 від 17.05.2017 року. Перевірку знань робітників з питань загального курсу 
охорони праці, в обсязі вимог інструкцій з охорони праці при виконанні робіт, виробничих 
інструкцій за видами робіт та професій проводила комісія підприємства згідно протоколів 
№ № 4/1. 4/4, 4/6. 4/7.4/10.4/11,4/13 від 21.04.2017 року.

Робітники пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протоколи 
№ 588/2 від 14.07.2017 року. № 593/2 від 20.07.2017 року. № 690 від 18.08.2017 року.
№ 734/4.20-2017 від 23.08.2017 р о к у . № 716/4.20-2017 від 23.08.2017 р о к у . № 761/4.20 -  2017 
від 08.09.2017 року. № 134/4.20-2018 від 09.02.2018 рокуПеревірку знань проводила комісія 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

На підприємстві у  наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки. 
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами.
На підприємстві у наявності кабінет з охорони праці. Підприємство забезпечено законодавчими та 
нормативно - правовими актами з питань охорони праці у повному обсязі, які постійно оновлюються 
і зберігаються, а саме: Закон України « Про охорону праці», НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0,00-1,15-07 « Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 « Правила охорони праці під 
час вантажно - розвантажувальних робіт». НПАОП 0,00-1.71-13 « Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» та інші.
Кожен працівник забезпечений засобами індивідуального захисту (запобіжні пояси лямкового типу, 
захистні окуляри, каски будівельні та іншЛ Випробування запобіжних поясів здійснюється в 
установлений термін з видачею актів на дільниці згідно діючих нормативно -  правових документів. 
На підприємстві використовуються драбини, риштування, які проходять випробування в
установлений термін з видачею-актів згідно діючих нормативно - правових документів.

'акційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-інструктажу з питань охорони пращ 
технічної бази навчально-методичні іення)

(підпис)

13 березня 2018 р

В.І. Переверзев
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20 -/Ісґ  р. N

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.'1.


