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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 
ФІРМА КРИВБАСТЕХМАШ»___________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50076, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Бикова, буд.23, код СДРПОУ_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові керівника, номер телефону

36876456 . КВЕД: 33.20; директор Чірков Ігор Анатолійович, тел. 0979677707; super.ktm@ukr.net
~— -----------  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, що виконуються згідно з договорами підряду на теріторії Дніпропетровської
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

області, а саме: ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ»ПІВНГЗК», ПАТ «ПІВДГЗК»
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

________________________ Договір страхування відсутній_________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________

Добровільний аудит з охорони праці не проводився, заплановано проведення_______
(дата проведення аудиту)

відповідно до чинного законодавства__________________________________________

Я, Чірков Ігор Анатолійович - директор__________________________________________
(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:

mailto:super.ktm@ukr.net


-зварювальні роботи;(п. 19 додатку 6 Порядку)_________________________________
(н&йМ ^увЬнічя 'їиду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

6 - робочих місць, з них на 6 існує підвищений ризик виникнення травм_____________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: 1-адміністративна споруда;___________________________
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

виробничих об’єктів: 1-виробнича база, об’єкти замовника________________________
Інші відомості : при проведені заявлених робіт на підприємстві використовується
наступне обладнання та устатковання, а саме:___________________________________
Багатофункціональне джерело живлення струму інверторного типу SSVA-160-2/270,
зав.№043027, 2017 р.в. Україна;_______________________________________________
Газополум’яне Устатковання (редуктори кисневі типу БКО-50ДМ, пропанові типу БПО 
5-ДМ, вуглекислотні типу УР-6-4, пальник зварювальний типу MAG RB/RP, бачок
рідкого палива БГ-8 ДМ, різак для кисневого різання, рукава гумові для газового_____
зварювання та різки металів), 2018 р.в., Україна;_________________________________
Ручні слюсарні інструменти, ручні електроінструменти та інші пристосування._______
Підприємство буде експлуатувати балони з обмінного фонду із стисненим 
(кисень газоподібний по ДСТУ 5583:2009-3 од., Україна), зрідженим (пропан- 
бутан за ДСТУ 4047-2001-3 од., Україна, діоксид вуглецю ДСТУ 4817- 2007-2 од., 
Україна) газом, які будем купувати на підприємствах, які мають відповідні дозволи на 
випробування, ремонт, огляд, заповнення, спорожнення та постачання балонів по 
договорам за потребою, а саме: ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» - договір поставки 
№128 від 02.01.2018.
На підприємстві створена і діє служба охорони праці, функції якої виконує головний 
інженер (інженер з охорони праці за сумісництвом Лященко Ю.В. (накази від_______
01.03.2018 р. №2, наказ від 02.02.2018 р. №2)_____________________
Наказом № 3 від 01.03.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з
питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, члени якої пройшли______
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно правових актів з охорони 
праці. Комісія діє у складі: голова комісії директор Чірков I.A., членів комісії -  майстер 
виробничої дільниці Дегтярьов O.A., головний інженер(інженер з ОП за сумісництвом)
Лященко Ю.В. (Наказ від 01.03.18. №1а).________________________________________
Розроблена і діє система управління охороною праці (СУОП)._____________________
На підприємстві розроблені і діють наступні положення:
«Положення про систему управління охороною праці», переглянуто та затверджено
наказом від 01.03.2018 №1__________ _________________________________________
«Положення про службу охорони праці», переглянуто та затверджено наказом від
01.03.2018 №1______________________________________________________________
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці», переглянуто та затверджено наказом від 01.03.2018 №1__________________
«Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт з підвищенною_______
небезпекою», переглянуто та затверджено наказом від 01.03.2018 №1_____________
«Положення про діяльність уповноважених трудовими колективами з питань охорони
праці», затверджене на загальних зборах трудового колективу ТОВ « ВКФ_________
Кривбастехмаш» протоколом від 01.03.18 №1___________________________________
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві,__________
затверджено наказом від 01.03.18 №1а.



На підприємстві діє нарядна система і затверджена наказом від 01.03.18 №8, 
призначено осіб, що мають право видавати наряди -допуски на роботи підвищеної 
небезпеки (директор Чірков I.A., майстер виробничої дільниці Дегтярьов O.A.).
На підприємстві наказами призначено відповідальних осіб, які пройшли навчання та
перевірку знань відповідних Правил, а саме:_____________________________________
Наказ від 01.03.18 №9 відповідальний за пожежну безпеку -  Дегтярьов O.A.________
Наказ від 01.03.18 №6 за безпечну експлуатацію балонів з промисловими газами -
майстер виробничої дільниці Дегтярьов O.A._____________________________________
Наказ від 01.03.18 №4 відповідальні за електрогосподарство, за зберігання та 
технічний стан - директор Чірков I.A., майстер виробничої дільниці Дегтярьов O.A. 
Наказ від 01.03.18 №5 відповідальний за безпечне виконання газополум’яних робіт -
майстер виробничої дільниці Дегтярьов О.В._____________________________________
Наказ від 01.03.18 №10 відповідальний за безпечне виконання робіт по ремонту_____
устатковання для видобудку, транспортування корисних копалин -  майстер______
виробничої дільниці Дегтярьов О.В.___________________________________________
Розроблені посадові інструкції керівників згідно з вимогами наказу Мінпраці від______
29.12.2004 №336. Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки_____
регламентується інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт,________
які розроблені згідно з вимогами НПА0П 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» затвердженного наказом Держнаглядохоронпраці від 
29.01.1998 №9, які переглянуті, затверджені та введені вдію наказом поТОВ « ВКФ 
Кривбастехмаш» від 01.03.18 №1. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з
охорони праці. На підприємстві розроблена Програма проведення ввідного________
інструктажу з ОП , затверджена наказом від 01.03.2018 №1. Своєчасно проводяться 
інструктажі з питань ОП, які реєструються в журналах згідно з рекомендованими 
формами. Допуск працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки здійснюється
після відповідного стажування на робочих місцях._______________________________
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників підприємства_______
відповідає заявленому виду діяльності. Усі працівники згідно з Положенням про_____
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,__________
затвердженим наказам директора, навчені і пройшли перевірку знань нормативних
актів з охорони праці. ____________________________________________ _____
Інші відомості:_______ Директор Чірков I.A. пройшов навчання:____________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

з загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР
за д о трим анням  вим ог законодавства з питань охорони  прац і та пр о м и сл о во ї безпеки;

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.12.2017 №
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

1097/4.20-2017):_______________________
З «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління______
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 15.12.2017 № 1127/4.20-2017):________________________



з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в ПЗ
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з_______
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у_________
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 08.12.2017 № 1090/4.20-2017);_________________ _______________
з «правил безпеки систем газопостачання» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.12.2017 № 1128/4.20-2017); 
з питань пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань пожежної безпеки від 13.04.2018 №429).__________________
Майстер виробничої дільниці Дегтярьов O.A. пройшов навчання: ___________
З загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.12.2017 №
1096/4.20-2017);_______________________ ______________________________________
З «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління______
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 15.12.2017 № 1126/4.20-2017);__________________________
з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в_____
ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у______
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 08.12.2017 № 1089/4.20-2017);_________________________________
з «Правил безпеки систем газопостачання» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.12.2017 № 1129/4.20-2017); 
з питань пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань пожежної безпеки від 13.04.2018 №429).__________________
Головний інженер ( інженер з охорони праці за сумісництвом) Лященко Ю.В. пройшов
навчання:____________________________________________________________________
З загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.12.2017 № 
1097/4.20-2017);_______________________
З «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління______
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 15.12.2017 № 1127/4.20-2017);__________________________
з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працють під тиском» в ПЗ
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з_______
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у_________



Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 08.12.2017 № 1094/4.20-2017);_________________________________
з «правил безпеки систем газопостачання» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.12.2017 № 1128/4.20-2017); 
з питань пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань пожежної безпеки від 13.04.2018 №429).__________________
Працівники, зайняті на виконані робіт підвищеної небезпеки у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли навчання та перевірку знань з відповідних пофесій та
мають посвідчення:___________________________________________________________
Електрогазозварник Карпов А.Г. пройшов навчання в Криворізькому професійному 
гірничо-металургійному ліцеї за професією електрогазозварник, електрозварник на 
автоматичних і напівавтоматичних машинах, контролер зварювальних робіт (диплом 
від 17.06.2003 HPNQ23151041, пройшов підвищення кваліфікації у ВПК ЗАТ «Трест 
«Кривбасшахтопрохідка» (свідоцтво від 03.07.2006 пр.№10, №15), пройшов навчання
та перевірку знань з пожежно - техніного мінімуму, має II грп. з електробезпеки._____
Електрогазварник Тотиш Д,С, пройшов навчання в ПТУ №37 м.Кривий Ріг за________
професією електрогазозварник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних
машинах, контролер зварювальних робіт (диплом від 28.06.1996 ДБ№020692),_____
пройшов навчання підвищення кваліфікації у ЦППРК №1 м. Кривий Ріг (свідоцтво від
27.02.2004 №4237), пройшов навчання та підвищення кваліфікації за професією 
газорізальник в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (протокол від
11.05.2018 N9151), пройшов навчання та перевірку знань з пожежно -  технічного
мінімуму, має II грп. з електробезпеки._________________________________________
Слюсар-ремонтник, електрогазозварник Онищенко К.В. пройшов навчання за______
професією слюсар -ремонтник, обрубник, стропальник з правом управління ВПМ з 
підлоги, електрогазозварник на МК «Криворіжсталь» (посвідчення від 02.02.1998 
№8706, посвідчення від 15.01.1999 №10805), пройшов навчання та перевірку знань з
пожежно-техніного мінімуму, має II грп. з електробезпеки._______________________
Працівнки ТОВ «ВКФ КРИВБАСТХМАШ», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» та «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», переглянутим та затвердженим
наказом від 01.03.18 №1 по підприємству, навчені і пройшли перевірку знань з_____
нормативних актів з охорони праці, з електробезпеки та відповідних правил, в обсязі 
виконуваної роботи, в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці
підприємства, про що надано протоколи від 01.03.2018 №1, №2. №3.___________
Згідно з вимогами п.6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок_______
проведення навчання і перевірки зань з питань охорони праці» на підприємстві______
організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства,_____
ведуться «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці» та_____
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».________
Всі працівники підприємства проходять медичні огляди при працевлаштувані та_____
періодичні медичні огляди у відповідності зі ст 17 Закону України «Про охорону праці» 
та згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246, про що надано медичні



довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду за період
від січня місяця 2018 року, видані КУ «ЦПМСД №6» м. Кривий Ріг._________________
Працівники підприємства, які зайняті на работах підвищеної небезпеки відповідно до 
ст.5 «Права про охорону праці під час укладання трудового договору» Закону України 
«Про охорону праці» і Наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 №263/121 «Про_______
затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», пройшли______
психофізіологічну експертизу в ДП «Криворізький ЕТЦ», про що надано в и с н о в к и  від
2018 року. ____________________________________________________________
Всі працівники у відповідності зі ст.8 Закону України «Про охорону праці» та згідно з 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту» в повному обсязі 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно
з галузевими нормами._____________________________________________
Працівники підприємства при проведені робіт в повному обсязі забезпечені________
санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до діючих норм.__________________
Відповідно до ст.20 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві прийнято та 
впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки
гігієни та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,_____
запобігання випадкам робочого травматизму, професійних захворювань і аварій» на
2018 рік. _____________________________________________________________
Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки Тф/В ,<<6КФ КРИВБАСТЕХМАШ» забезпечено пакетом нормативно-

праці та промислової безпеки, які регламентують

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /2 Ґ  з. 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” .
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