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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг • 
м. Дніпра

вх. №

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 31223828
код згідно з ЄДИНО У,

керівник - директор Кливець Петро Васильович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел./факс (056) 404-18-63, etc@cabletv.dp.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;
___________ Роботи виконуються на об'єктах замовника, в т.ч. за адресою:____________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_______ 50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К_______

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від
20.12.2017 № 33.3962.03/259.17. укладений з ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АЛЬЯНС», термін дії до 31.12.2018

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Кливець Петро Васильович
(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:

Роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метри.________________________________

Маркшейдерські роботи._______________________________________________________
(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,

______ 121 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 20______
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
адміністративна будівля за адресою: 50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

” будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
вул. М. Світальського, 1К (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, інд. номер витягу 34066314, виданий 24.02.2015)______

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: Директор Кливець П.В. пройшов навчання та перевірку знань_____
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги___________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «ГНМЦ Держпраці»
(посвідчення № 406-15-9 на підставі протоколу від 24.09.2015 № 405-16 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Держпраці).

Наказом від 30.09.2016 № 63/1-ОД переглянуті та затверджені «Положення про 
систему управління охорону праці», «Положення про службу охорони праці», 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці», «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки».

Наказом від 30.01.2018 № 22-ОД створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - перший заступник директора 
Останков Б.А. Члени комісії: начальник сектору правового забезпечення Толстих О.Ю.. 
інженер І категорії з охорони Хаустов Н.В., голова профспілки Соловйов Е.В. Всі члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань законів і нормативних актів з охорони 
праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на виробництві, електро- та 
пожежної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим, 
загальнообов'язкового державного соціального страхування та професійних захворювань 
в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (посвідчення № 569/61 та № 570/61 на підставі протоколу 
від 20.04.2016 № 61-16 та посвідчення № 89/10 на підставі протоколу від 05.02.2016 № 
10-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.) та в ДП «ГНМЦ Держпраці» (посвідчення № 
ОП204-17-21 на підставі протоколу від 26.05.2017 № 204-17 засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Держпраці).

Наказами по підприємству від 22.07.2015 № 45-ОД призначено осіб, начальника 
віттгтітту діагностики -  Бойченка О.О., начальника лабораторії неруйнівного контролю -  
Яценка М.Г.. ві ттповідальних за безпечне проведення робіт на висоті, на об’єктах 
замовників, які пройшли навчання з «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол № 128-17 від 20.12.2017 р.

Працівники підприємства - експерти технічні з промислової безпеки, які виконують 
заявлений вид робіт підвищеної небезпеки (Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метри), пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та допущені до робіт на висоті, а також щорічно проходять 
спецнавчання та перевірку знань, а саме:
-  Довгій О.І., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0191, 

протокол № 128-17 від 20.12.2017):
-  Кутузкін О.Є., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0190, 

протокол №128-17 від 20.12.2017):
-  Авілов С.І., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0187, 

протокол №128-17 від 20.12.2017);
-  Гайдук В.В., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0431, 

протокол №128-17 від 20.12.2017);
Целік В.В., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0196,

-  протокол №128-17 від 20.12.2017):
-  Кушніренко С.С., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0202, 

протокол №128-17 від 20.12.2017);
-  Фещук Ю.О., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0204, 

протокол №128-17 від 20.12.2017):
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-  Побережнюк С.М., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0100, 
протокол №128-17 від 20.12.2017):
Батін Д.В.. експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №1037/65. 
протокол №128-17 від 20.12.2017);

-  Моісеєнков О.О., експерт технічний з промислової безпеки (посвідчення №0214, 
протокол №128-17 від 20.12.2017);
Під час виконання робіт на висоті використовується таке обладнання: пояса 
запобіжні 2ПЛ-К (інв№081365. №081370. №081364. №081359. №081356. №081369. 
№000267. №000258). 1ПЛ (інв.№010437. №0103501 1ПЛ-К2 (інв.№006776. 
№006775, №006823). дата випробування 22.03.2018 р.. дата наступного
випробування 22.09.2018 р. Дробина універсальна металева «Практика 3x12» 7.89 
метри. інв.№106773, дата випробування 27.10.2017 р., дата наступного
випробування 27.10.2018 р. Ліси-підмостки будівельні ЛПСП, інв.№10/284, дата 
випробування 27.10.2017 р., дата наступного випробування 27.10,2018 р.
На підприємстві діє служба з охорони праці, в особі інженера І категорії з________

наявність служби охорони праці,
охорони праці Хаустова Н.В. (наказ від 03.03.2014 № 28-к).______ ___________________

Наказом від 30.09,2016 № 63-ОД переглянуті та затверджені інструкції з_________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

охорони праці, в тому числі інструкція з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті № 26 та інструкція з охорони праці під час виконання маркшейдерських робіт 
№38, один раз в квартал проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що 
підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів.

Наказом від 01.02.2018 №23-ОД призначено відповідальну особу, начальника 
сектору експертизи об'єктів гірничо-металургійного виробництва - Андрєєва М.Б., за 
безпечне проведення маркшейдерських робіт на об'єктах замовників, який пройшов 
спецнавчання з «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10. протокол №121-17 від 18.08.2017 р.

Працівник підприємства, який задіяний на виконанні маркшейдерських робіт, 
навчений та має відповідну кваліфікацію, а також щорічно проходить спецнавчання та 
перевірку знань, а саме:
-  Чорноморець Ю.В.. експерт технічний з промислової безпеки з правом на 

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
гірничорудної та нерудної промисловості (посвідчення експерта № 19-09-13 дійсне 
до 31.01.2021'). закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю 
«Маркшейдерська справа» та має кваліфікацію гірничого інженера-маркшейдера 
(диплом КЗ № 012319 від 24.06.1994р.'). протокол спецнавчання №121-17 від 
18.08.2017 р. НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом».
Під час виконання маркшейдерських робіт використовується таке обладнання: 

нівелір оптико-механічний НИК-2, зав. № 0111, (сертифікат калібрування № 03/0976К 
від 03.03.2018 р.) теодоліт 4Т30П, зав.№35060. (сертифікат калібрування № 03/0979К від 
03.03.2018 р.1, рейка нівелірна TS4-4E. зав. № 012. (сертифікат калібрування № 03/0977К 
від 03.03.2018 р.)

Працівники, що виконують заявлений вид робіт, періодично проходять_____
медичний огляд та психофізіологічне обстеження (останній заключний акт______
від 03.04.2017, виданий ТОВ «Сімейна клініка ПМС»._______________________
_____На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на

експлуатаційної документації та

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні____
заявлених робіт підвищеної небезпеки.___________________________________
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______ Працівники ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» в повному обсязі забезпечені______
засобів індивідуального захисту,

спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог____________
НПАОП 0,00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників_________
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту» та з Колективним договором. Під час виконання робіт використовуються 
прилади, а також пояси запобіжні, каски, драбини та інше, що знаходяться у 
технічно справному стані та проходять технічне обслуговування, ремонт, 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників,______________________________________________________

______ Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою.________
нормативно-правової та

Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-________
методичними матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість
законодавчих та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм тощо в паперовому______
вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд також постійно________
поповнюється за рахунок періодичних видань.
Забезпечено доступ працівників до законодавчої бази через мережу Інтернету, 
укладено договір з TQB «Науково-виробниче об‘єднання «Норматив»________
від 10.10.2017 № 80113/204.17 на використання програмного забезпечення 
та нормативної електронної бази даних «Професійної нормативно-правової
бібліотеки «Норматив PRO».

______ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості 
забезпечені оргтехнікою, меблями тощо,__________________________________

№  X

/ ї
(підпис)^ ФГЇ*пі 
20/<fp.

Р -11

П.В. Кливець
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2(М ^ р.
№ ^ 2? ґсГ,


