
Центр надання адміністративних послуї
» м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью
«КРИВБАСЕНЕРГОПРОМ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, будинок 48, 
офіс 15 , телефон 067-569-22-24_____________________________________________

місцезнаходження, номер телефону,

________________________ код ЕДРПОУ 41864568____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

__________________ Директор Кабаченко Сергій Валерійович___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

067-569-22-24
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: 
згідно з укладеними договорами підрядів на проммайданчиках ХОЛДІНГА 

МЕТІНВЕСТ ПраТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівдГЗК» та ПАР «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
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів

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

№ 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ "КРИВБАСЕНЕРГОПРОМ" страхування не
проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
строк д ії 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, Кабаченко Сергій Валерійович,_____________________________________
(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 в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах
д ії струму високої частоти (п. 16 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)

Інші відомості Директор Кабаченко С. В. пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:______
(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 ОШ, в НКП "Моноліт" м. Кривий Ріг м. Кривий 
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного 
управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 3/108 від 29.03.2018р.

Наказом № 39 від 04.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на 
професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 38 від 04.04.2018 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок 
проведення і навчання». Голова комісії: Енергетик Рогочий Олег Миколайович, члени 
комісії: директор Кабаченко Сергій Валерійович, інженер з охорони праці Гуль 
Тетяна Леонідівна пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці в НКЦ 
"Моноліт" м. Кривий Ріг м. Кривий Ріг комісією за участю представника 
Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області протокол (№8/ 84 від 23.08.2017р.)

Наказом по підприємству № 47 від 17.04.2018р. призначенні відповідальними за 
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, 
пожежну безпеку енергетик Рогочий О. М. (V група з електробезпеки до та понад 
1000 В), у разі його відсутності директор Кабаченко С. В. (IV 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 пожежної безпеки України», в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг м. 
Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового 
Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №4/1 від 
05.04.2018р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом по підриємству № 33 від 04.04. 2018 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" м. Кривий Ріг м. Кривий Ріг комісією за участю 
представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області протокол №8/84від 23.08.2017р, «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, в НКЦ "Моноліт" 
м. Кривий Ріг м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області 
протокол №8/71 від 23.08.2017р, «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в НКЦ 
"Моноліт" м. Кривий Ріг______________

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 робіт пройшли перевірку знань з 
питань охорони праці на підприємстві протокол засідання комісії № ОІ/ОП від 
23.04.2018 р., 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 «КРИВБАСЕНЕРГОПРОМ» (III група з 
електробезпеки, до 1000В, протокол № 01/ЕБ від 23.04.2018 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.

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 «КРИВБАСЕНЕРГОПРОМ» 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,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне 
обладнання:
- показники напруги ПНН-1Д (зав. № 35), І ІВН-10Д (зав. № 040), ПВН-150Д (зав. № 
498), (протокол випробувань № 32152994-31.12.15-№ 235-1 від 28.03.2018р.);
- ізолююча штанга Ш О-1 (зав. №147), (протокол випробувань № 32152994-31.12.15- 

№ 235-2 від 28.03.2018р.);
- плоскогубці (інв. № 13, 14), бокорізи (інв. №№ 15, 16), викрутки (інв. №№ 17, 18), 
(протоколи випробувань: № 32152994-31.12.15-№235-3 — № 32152994-31.12.15-№235-
8Л;



- діелектричні рукавиці (інв. №№ 1,2), (протокол випробувань № 32152994-31.12.15-№
235-9; № 32152994-31.12.15-№ 235-10.)
- діелектричні боти (інв. №№ 3, 4), № 32152994-31.12.15-№ 235-11; № 32152994-

31.12.15-№ 235-12.); Випробування проведено______ ТОВ «Енергопромпомтач»
Електрична лабораторія. Свідоцтво про атестацію лабораторії №ПЄ 0227/2015 діє з 31 
12.2015 до 31.12.2018р.
- міст постійного струму Р333,зав.№ 1586 (свідоцтво про повірку №66463 від 
19.09.2017р.);
- мегаомметр ЦС0202-1, зав. № 56038 (свідоцтво про повірку №66456 від 
19.09.2017р.);
- вимірювач опору заземлення Ф4103, зав. № 03905 (свідоцтво про повірку №66457 

від 19.09.2017р.);
- мультиметр цифровий ЦМТ150Е, зав. № 413000658 (свідоцтво про повірку №66459 
від 19.09.2017р.);
- осцилограф цифровий Кіаоі Р51052Е, зав. № Р51 ЕР 1421057738 (свідоцтво про 

повірку №66728 від 19.09.2017р.);
- ВАФ цифровий Ретометр-М2, зав. №45824 (свідоцтво про повірку №47778 від 

22.07.2017р.);
Випробування проведено ДП "Кривбасстандартметрологія" . Свідоцтво про 

уповноваження № ПК 030-2014 від 29.12.2014
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 матеріал чо-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

6,4 2018 р.
7
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці^г* ._____ 2СЬ/ф. № ■  ̂ - • 7_______ .

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.".


