в ідп ов ідн ості м атер іал ь н о-техн іч н ої бази вим огам
зак он одав ств а з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з

обмеженою

2

5 ШОВ 7П18

_____

відповідальністю «К ом бін ат благоустр ою »

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50103. Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг, вул.Соборності, 107 ЄДРПОУ - 38334859____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________ директор

Мала

прізвище,

_____________________________056 - 4 1 0 - 01 - 59.
номер
для
ким

Ксенія Володимирівна_________________________ _
ім'я

телефону,

фізичної
і

особи

коли

-

виданий,

та

по

батькові

керівника,

котЬііШ-Ь1ац2013@цкг.пе1____________________________
телефаксу,

підприємця:
місце

адреса

прізвище,

проживання,

ім'я

та

електронної

по батькові,

реєстраційний

номер

серія

і

облікової

пошти;
номер

паспорта,

картки

платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________ житлові будинки на території Довгинцівського району м.Кривого Рогу_________________
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 _________ не укладався_________________________ ______________
(найменування

страхової

компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація
про
проведення
добровільного
аудиту
з
охорони
________________________________________ не проводився____________________________________ _

праці

(дата проведення аудиту)

Я. Мала Ксенія Володимирівна_________ _________________________________________________ _
(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: зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (2 ацетиленових. 2 кисневих балонів)
(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 III або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

І
робоче
місце.
виникнення травм

(електрогазозвар.),

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на

якому

існує

підвищений

ризик

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1 адміністративна споруда. 2 майстерні. 2 побутових приміщення
будівель і

споруд

(приміщень),

виробничих

об'єктів

5дільниць
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Мала Ксенія Володимирівна - директор відповідальна за дотримання вимог_____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшла перевірку знань в приватному
підприємстві «Кріол» з загального курсу охорони праці, гігієни праці, надання першої допом оги_____
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки проток. №66 від 30.09.2016 р. Заступник директора з
виробництва Кузьменко Т.О.. пройшла перевірку знань з питань охорони праці в ПП «Кріол». протокол
№ 355/4.1 1-18 від 16.10.2018р. Старший майстер Гавриш М.М. пройшов перевірку знань з питань охорони
праці в ПГІ «Кріол». протокол № 355/4.11-18 від 16.10.2018р. Посадові особи підприємства пройшли
перевірку знань з комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Наказом по підприємству № 2 від 01.07.2013р. створена служба охорони праці в особі інженера з ОП
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної

Луценко Н.В., яка пройшла навчання в приватному закладі «Навчально - курсовий центр «Моноліт» з
документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

загального курсу охорони праці. гіроток.№7/85. від 27.07.2016 р .____________________________________

Наказом по підприємству № 29 від 03.01.18 створена комісія з охорони праці у складі директора Малої
К.В.. заступника директора з виробництва Кузьменко Т.О..та інженера з охорони праці Луценко Н.В.
Наказом комісії № 34 від 03.01.2018р.створено комісію для перевірки знань у складі заст. директора
Кузьменко Т.О.. інженера з ОП Луценко Н.В.. ст. майстра Гавриш М.М. Члени комісії пройшли навчання в
приватному підприємстві «Кріол» з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП - 0.00 - 1.71 - 13 проток. № 172 від 04.05.17 ; Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при
виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металівЩ ПАОП 0.00-1.43-85). проток № 167 від
04.05.2017 р .
Наказом по підприємству №29 від 03.01.18р..призначено відповідальну особу за організацію
проведення вогневих робіт-заступника директора Кузьменко Т.О.. та відповідальних за зберігання, видачу
в роботу та приймання на зберігання балонів з газом майстрів Мірошніченко Л.П.. Цибулю I.A. Зазначені
особи, пройшли навчання з Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
( НПАОП 0.00 - 1.59 - 87) в ПП «Кріол» 29.03.17р.. проток. № 115.. та в приватному закладі «Навчально курсовий центр «Моноліт» Кузьменко Т.О. пройшла навчання з Пожежної безпеки(забезпечення заходів
пожежної безпеки), проток. № 95 від 14.12.2015р.. а майстри Мірошніченко Л.П. Цибуля І.А.пройшли
навчання з Пожежної безпеки 22.12.15 проток. № 97(виконання заходів пожежної безпеки).
Наказом по підприємству № 95 від 27.06.2018р. переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці по
професіям та видам робіт.____________________________________________________________________________
наявність інструкцій

Інструкція №23 з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання та видачі балонів з газами,
затверджена наказом по підприємству № 95 від 27.06.2018р. На основі типових положень наказом по
підприємству № 46 від 01.07.13р. затверджені та введені в дію положення з охорони праці, діючі на
підприємстві: положення про систему управління охороною праці; положення про медичний огляд
робітників певних категорій; положення про службу охорони праці; положення про організацію контроля
за станом охорони праці на дільницях ;положення про застосування наряд - допусків при виконанні робіт
в умовах підвищеної небезпеки; положення про комісію з питань охорони праці; положення про навчання з
питань охорони праці; положення про виконання робіт з підвищеною небезпекою; положення про порядок
забезпечення працівників спецодягом.спецвзуттям.засобами індивідуального захисту; положення
про
розробку інструкцій з ОП; положення по проведенню атестації робочих місць за умовами праці;
положення про організацію і проведення протиаварійних тренувань. Наказом по підприємству № 67 від
10.06.14 р. затверджені розроблені програми навчання по безпечним методам праці по професіям та
видам робіт. Наказом по підприємству № 69 від 15.05.2017р. затверджені розроблені програми
стажування по професіям. Робітники, що виконують роботу підвищеної небезпеки, щорічно проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці на роботи підвищеної небезпеки через навчальні
центри.
Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повторний.
наявність інструктажу з питань охорони праці, документації

позаплановий та цільовий. Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться_____
відповідно до вимог положення «Про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони
праці», що підтверджується відмітками в журналах з охорони праці (згідно з рекомендованою формою):
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій, з підписами працівників
про їх отримання та ознайомлення.
журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Дозволом № 796.13.15. виданого Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду. який діє
до 17.11.2018 рок., TOB «Комбінат благоустрою»
дозволяється
експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки: посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа
(балони із стисненим та зрідженим газами: ацетилен та кисень), а
дозволом № 795.13.15. виданого
Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду. який діє до
17.11.2018 року ТОВ «Комбінат благоустрою» дозволяється виконувати роботи підвищеної небезпеки:
газополум’яні роботи. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Працівники ТОВ «Комбінат благоустрою»
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.______________
наявність засобів індивідуального захисту

Склад - кліть
по
зберіганню
балонів з газом знаходиться по вул. Соборності. 107
в
Довгинцівському районі міста Кривого Рогу. Балони з горючими газами зберігаються окремо від балонів з
киснем у різних відсіках кліті, відокремлені одне від одного негорючим металевим бар'єром, з
закрученими запобіжними ковпаками у вертикальному положенні . Заключено з ТОВ «Дніпропромсінтез»
договір №120 від 12.10.2016 на поставку ацетиленових та кисневих балонів на склад та приймання в обмін
порожніх балонів, який згідно п. 11.7 зазначеного договору зі щорічною автоматичною пролонгацією. ТОВ
«Дніпропромсінтез» має дозвіл на подовження виконання робіт підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у

«Дніпропромсінтез» має дозвіл на подовження виконання робіт підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області № 300.12.15. що діє до 07.07.2022р., а саме: зберігання балонів, цистерн та
інших ємностей із стисненим (кисень.газоподібний технічний ГОСТ 5583-78. ацетилен ГОСТ 5457-75). азот
рідкий ГОСТ9293-74, двоокис вуглецю ГОСТ 8055-85) та інертним (аргон ГОСТ 10157-79) газом. їх
заповнення, спорожнення і ремонт.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

промислової безпеки: розроблено і виконуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці.
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям (розробляється на рік)
наказ. На підприємстві створений кабінет з охорони праці, який забезпечений необхідною нормативною
документацією, посібниками з охорони праці. При виконанні робіт підприємство керується нормативно правовими актами: Закон України «Про охорону праці»: Закон
України «Про пожежну безпеку»;
Правила пожежної безпеки (наказ МВС України №1417 від 30.12.14);
«Порядок видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки», затверджений постановою КМУ України від
26.10.11 р.№1107 та змінами, що
вносяться до Постанов КМУ від 25.08.10 №725 і від 26.10.11 №1107;_______ НПАОП 0.00 - 1.71 — 13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»; НПАОП 0.00 - 1.59 - 87 «Правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 40.1 - 1.21 - 98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00 —1.62 — 12 «Правила охорони праці
на автомобільному транспорті»; НПАОП 0 .0 0 - 1.75 - 15 «Правила охорони_____ праці під час вантажнорозвантажувальних робіт»

Мала К.В.
(підпис)
/У

/ 0

(ініціали та прізвище)
2 0 /^ р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі
Держпраці _

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, устаткування 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."

