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ГРАЦІЯ
ЩМЄ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване
виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром». 50005, Дніпропетровська обл.. м.Кривий
Ріг, вул.Ферганська буд 29, ЄДРПОУ - 34440022, директор - Мясніков Олександр Федорович,
тел./факс (056) 409-64-90; 462-80-37; адреса електронної пошти:
kdvp2@ukr.net________________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 підвищеної небезпеки виконуються згідно з укладеними договорами підряду на
території Дніпропетровської області
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 ві дповідальності перед
третіми особами згідно постанови КМУ №1788 від 16.08.2002р на
ТОВ«СВП«Криворіждорвибухпром» страхування не проводиться, тому що він не є об'єктом
підвищеної небезпеки______________________________________
(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
(дата проведення аудиту)

Я, директор Мясніков Олександр Федорович
(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:
Зварювальні роботи(п.19 Додатку 6 до 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 - 2, в тому числі на яких існує підвищений ризик - 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

одна адміністративна будівля, 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 Мясніков Олександр Федорович пройшов навчання у ТОВ
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.

надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у
комісії, яка створена на підставі наказу від 21.03.2018р №68 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 19.04.2018р №4/50, посвідчення №
4176).
Наказом по підприємству № 30/1 від 15.02.2018р відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт призначено начальника бурової дільниці Ваніна А.О., який пройшов
навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки у комісії, яка створена на підставі наказу від 27.06. 2017р №102 Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській областіГвитяг з протоколу від 08.02.2018р
№2/43,посвідчення №1485), пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку
знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98»,
«Правил пожежної безпеки України» у комісії, яка створена на підставі наказу від
27.06.2017p №102 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області(протокол
від 08.02.2018р №2/37, посвідчення № 1365).
На підприємстві «Положення про службу охорони праці у ТОВ «СВП
«Криворіждорвибухпром» затверджено та введено у дію наказом від 17.10.2014р № 519.
Очолює службу заступник директора з охорони праці Бауло О.С. Наказом від 23.02.2018р
№ 36 затверджено та введено у дію переглянуте «Положення про систему управління
охороною праці у ТОВ «СВП«Криворіждорвибухпром».
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» на підприємстві наказом від 04.01.2018р №2/1 створено комісію підприємства по
перевірці знань з питань охорони праці у складі: голова комісії - заступник директора з
охорони праці Бауло О.С.,та члени комісії - головний інженер Костянок М.М.,заступник
директора з виробництва Дзікович С.Р.,голова профспілкового комітетуАбессонов І.Г.
Заступник директора з охорони праці Бауло О.С. пройшов навчання у ТОВ « НКЦ
«МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у комісії, яка
створена на підставі наказу від 27.06.2017р №102 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області(витяг з протоколу від 06.12.2017 № 12/20, посвідчення №011772),
головний інженер Костянок М.М. пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у комісії, яка
створена на підставі наказу від 30.11.2015 № 44 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 02.11.2016 № 11/50, посвідчення №
009909),заступник директора з виробництва Дзікович С.Р. пройшов навчання у ТОВ « НКЦ
«МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у комісії, яка
створена на підставі наказу від 09.10.2015р №44 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області(протокол від 03.02.2016, №2/3-к, посвідчення №000613), голова
профспілкового комітетуАбессонов І.Г. пройшов навчання у ТОВ « НКЦ «МОНОЛІТ» та
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у комісії, яка
створена на підставі наказу від 09.10.2015р №44 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області(протокол від 16.03.2016 №3/46, посвідчення №001769).
Наказом №96 від 10.07.2018р затверджено переглянуту « інструкцію з охорони праці для
електрогазозварника(ручного зварювання») - ЮП-045-2018, переглянуту «інструкцію з
охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструменту»- ЮП-055-2018,
переглянуту «інструкцію про заходи пожежної безпеки (загальнообІсктову)-НДП.ОП.-0572018р. Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці».
На підприємстві наказом від 17.04.2014р № 92 затверджено та введено в дію Положення
«Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Працівники
підприємства проходять інструктажі з охорони праці та навчання з питань охорони праці

згідно затверджених програм проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, які
розроблені з урахуванням конкретних видів робіт та функціональних обов'язків
працівників. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
Працівники
ТОВ «СВП «Криворіждорвибухпром»
забезпечені
засобами
індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі(спецодяг з вогнезахисним
просоченням.спецвзуття для зварників на діелектричній підошві, щиток захисний
зварника,о к у л я р и захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса). На
підприємстві е куточок з охорони праці, оснащений графіком обстежень служби охорони
праці, планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та
т.і.
В наявності експлуатаційна документація на обладнання, яке використовується при
проведенні декларусмнх робіт(паспорт та інструкція на трансформатор ручного дугового
зварювання КИ 002-500 У2 (зав. № 010; 011; 013; 2007р.в. (Україна).
Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне
забезпечення(нормативно-правові акти з охорони праці, інструкції, положення, програми
навчання та інструктажів та т.і).
експлуатаційної документації, засс
навчально-методичного забезпечуйся)10

захисту,нормативно-правової та матеріально-технічної бази

О.Ф.Мясніков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журнані обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці^
20^р.
у

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.

