
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці / с м і /£~3>

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю київський завод ПТО»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

м. Київ, бульв. Дружби Народів 10, ЄДРПОУ 36589014, генеральний директор Севастьянов Олексій 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
Олександрович, тел. +38 044 570 00 64, Факс +38 044 570 00 64, info@kzpto.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;

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг. Південний гірничо- 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

збагачувальний комбінат 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(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, Севастьянов Олексій Олександрович
(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, 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 
Кількість робочих місць 22 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:info@kzpto.com.ua


у тому числі тих на яких існує ризик виникнення травм 4
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

б у д ів е л ь  і с п о р у д  ("п р и м іщ е н ь )  -  1. 
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

в и р о б н и ч и ч и х  о б ’є к т ів  (ц е х ів ,  д іл ь н и ц ь ,  с т р у к т у р н и х  п ід р о з д іл ів 4) -  1 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальною особою за безпечні умови та організацію роботи з о х о р о н и

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
праці е генеральний директор ТОВ «Київський завод ПТО» Севастьянов Олексій Олександрович - 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
наказ №ОП-21 від 01 лютого 2018 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
На підприємстві створена служба о х о р о н и  праці (наказ №ОП-21 від 01 лютого 2018 р). у складі 2 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
(двох) ч о л о в ік . Начальником служби о х о р о н и  праці призначений генеральний директор ТОВ 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
«Київський завод ПТО» Севастьянов Олексій Олександрович (за сумісництвом). Особою, 
відповідальною за о х о р о н у  праці у ТОВ «Київський завод ПТО» призначено головного інженера 
Полякова Ю р і я  Анатолійовича (за сумісництвом) (наказ ЖШ-21 від 01 лютого 2018 р.)
- відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - головний інженер Поляков Юрій 
Анатолійович (наказ № 45 від 14.04,2016р.). який пройшов відповідне навчання та перевірку знань в 
TOB «HKLI «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпрапі у Дніпропетровський 
області № 728/2 від 10.09.2014р.). №Правил охорони праці». «Правил пожежної безпеки в Україні. 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (Протокол № 367-к від 08.05.2017 р.). 
«Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймалних кранів (НПАОП 0.00-1.01 -07).

Генеральний директор ТОВ «Київський завод ПТО» Севастьянов Олексій Олександрович пройшов 
навчання та перевірку знань:
НПАОП 45.2-7.02-80 (СНиП ІИ-4-80). НПАО 0.00-1.15-07. НПАОП 45.2-1.11-97. НПАОП 45.2.1.12- 
01. НПАОП 45.21-1.04-79. НПАОП45.23-1.01-79. НПАРП45.2-4.01.98. СНИП ІН-42-80. СНиП ІИ-18- 
75. ДБНВ.2.5-20-2001. СНиП 3.05.03-85. СНиП 3.05.04-85. СНиП 3.03.01-87. СНиП 3.05.05-84. 
НПАОП 0.00-1.20-98. НПАОП 0.00-1.07-94. ПУГ-69. НПАОПО.ОО-1.08-94. НПАОП 0.00-1.11-98. 
НПАОП 40.1-1.21-98. НПАОП 26.6-1.02-00. НПАОП 0.00-1.02-99. НПАОП 0.00-5.28-03. НПАОП 
0.00-1.26-96. НПАОП 0.00-5.25-01. НПАОП 0.00-1.30-01. НПАОП 0.00-1.36-03. НПАОП 60.2-1.28- 
97. Правил пожежної безпеки, закону України про охорону праці, чинних нормативно-правових 
актів з охорони праці та надання першої медичної допомоги при н/винадках в ДК 
«Укрмонтажспеїібуд» ТК «Спецмонтаж» (Протокол №161 від 30.01.2019 р о к у ) .

На ТОВ «Київський завод ПТО» наказом № ОП-1 від 12.08.2009 р. створена комісія з перевірки 
знань з Правил безпеки загального курсу охорони праці з правил інструкцій по ОП та ТБ. пожежної 
безпеки, члени комісії пройшли перевірку знань згідно протоколів та посвідчення про перевірку 
знань з Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки і пожежної безпеки та Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).
Робітники, акі виконують роботи на висоті, щ о р о к у  проходять навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці та правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Навчання та інструктажі з 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з  питань охорони праці». На підприємстві діють ін с т р у к ц ії  з  охорони 
праці за професіями та видам робіт і ін с т р у к ц ія  № 7 з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті., ведуться: «Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».

На ТОВ «Київський завод ПТО» в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання 
в тому числі та щ о  використовується при виконані робіт підвищеної небезпеки.



Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі. В и к о р и с т о в у ю т ь с я  каски, лямкові запобіжні пояси 1ПЛ-К2 Такт перевірки №1-П від 
09.02,2018 р.). ТОВ «Київський завод ПТО» має в наявності засоби підмащування, драбини, 
риштування, підмості (періодичний огляд проведено 10.01.2018р.) використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані. Всі робітники при прийомі на роботу та 
періодично один раз на рік проходять медичний огляд.

Підприємство забезпече^усюматгівно-правовою документацією (Закон України «Про охорону праці
НПАОП 0.00-1.1 М бг4,12-05 та іншГ). навчально-методичною документацією.
Матеріально-тещина идає вимогам законодавства з питань охорони та промислової
безпеки.

О.О. Севастьянов 
(ініціали та прізвище)

11 липня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів^ господарювання у територіальному 
органі Держпраці М л 20 ^  ^

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.".


