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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

__________________________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ____________

"КРИВБАСМЕХРЕМОНТ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 20,
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 38788613, керівник - ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел. (067)9180425, e-mail: otkrl2@bk.ru
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 договорами підряду на території_____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Дніпропетровської області._________________________________________________________________

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

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 відіб.08.2002 року на ТОВ_____________
" КРИВБАСМЕХРЕМОНТ " страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я, ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА__________________________________________________________
(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 робіт підвищеної 
небезпеки:_______________ _______________________________________________________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- роботи верхолазні;_______________________________________________________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 10 кВ ) та в зонах дії струму 
високої частоти;__________________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- зварювальні роботи.______  __________________________  ___________ _____________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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Кількість робочих місць: 8; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм; 4;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об’єктів: 1 виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об’єкти замовника.

Інші відомості
Наказом № 04 від 03.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці

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

знань з питань охорони праці у складі:_________________________________________ _____________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Голова комісії - Денисюк Д.О. - головний інженер
Члени комісії - Попов В. Ф. - інженер з охорони праці

- Бондаренко П.В. - механік цеху.

Наказом № 05 від 03.01.2018 р. переглянуті та затверджені Положення:__________________________
- Про систему управління охороною праці;_______________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

- Про службу охорони праці;
- Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- Про енергетичну службу;
- Про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- Про нарядну та биркову систему.
Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 02 від 
03.01.2018р.), а саме: інструкції з охорони праці для електрогазозварника, електромонтера, верхолаза 
(№№1-3); посадові інструкції для директора, головного інженера, механіка цеху, інженера з ОП. 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 13 від 03.01.2018 р.);
Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Попова В.Ф. 
(наказ № 03 від 03.01.2018р.).
Наказом № 13 від 03.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, 
верхолазних робіт, зварювальних робіт призначено механіка цеху Бондаренко П.В.;
Наказом № 14 від 03.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в діючих 
електроустановках призначено механіка цеху Бондаренко П.В.;

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними 
особами та працівниками підприємства, а саме:________________________________________________

- Директор Шевченко Т.Ю.. головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В.. інженер 
з охорони праці Попов В.Ф. пройшли навчання в TOB «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 
нещасних випадках, електробезпеки, правил пожежної безпеки.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.09.2018 № 9/19.

- Головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В.. інженер з охорони праці Попов 
В.Ф., електромонтер Плескач Т.М., (V група з електробезпеки у кожного) пройшли навчання в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській
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області на знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1- 
1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.09.2018 № 9/24.

- Головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В., інженер з охорони праці Попов 
В.Ф.. верхолаз Петров О.С., верхолаз Васильєв А.Р. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання 
вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
Витяг з протоколу від 19.09.2018 № 9/43.

- Головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В., інженер з охорони праці Попов 
В.Ф. пройшли навчання Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13) в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області;
Витяг з протоколу № 9/34 від 12.09.2018р.

- Головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В., інженер з охорони праці Попов 
В.Ф. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил безпеки систем газопостачання 
НПАОП 0.00-1.76-15.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/31.

- Головний інженер Денисюк Д.О., механік цеху Бондаренко П.В., інженер з охорони праці Попов 
В.Ф. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.09.2018 № 9/40.

протокол № 1 від 09.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ 
"КРИВБАСМЕХРЕМОНТ" щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних 
працівників: електрогазозварник Лисенко М.С.. електромонтер Плескач Т.М., верхолаз Петров О.C.. 
верхолаз Васильєв А.Р.
протокол № 4 від 09.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ 
"КРИВБАСМЕХРЕМОНТ" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт на висоті у 
наступних працівників: верхолаз Петров О.С.. верхолаз Васильєв А.Р.
протокол N° 5 від 09.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ " 
Кривбасмехремонт" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання зварювальних робіт у 
наступних працівників: електрогазозварник Лисенко М.С.

- Електрогазозварник Лисенко М.С. пройшов навчання у Центрі підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів №1 та здобув кваліфікацію електрогазозварника 5 розряду. Посвідчення від 
28.06.2008 року № 1038.
Посвідчення зварника №АР4-695-17 видане ТОВ "НТЦ Спецсервіс", що він атестований по 
135PBWW01wmtl2PF;PCssnb, атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.59-87, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ- 
11БВ 2.5-68:2012, ДСТУ Б.В 2.6-200:2014, ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового 
зварювання та дугового зварювання металевим сплавящимся електродом в активних газах: посудин, 
працюючих під тиском: технологічного обладнання та технологічних трубопроводів: систем 
водопостачання та каналізації: сталевих металевих конструкцій, протокол від 27.02.2017р. №02.3.06 
(атестований до 27.02.2019р.).
- Електромонтер Плескач Т.М. пройшов навчання у МК "Криворіжсталь" і здобув професію 
електромонтера по ремонту електрообладнання. Посвідчення від 12.03.1998 року № 9345: пройшов



навчання в Криворізькому гірничому технікумі та здобув кваліфікацію техніка-електроніка, диплом
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від 27.06.1994 року ЗН№ 012072.
- Верхолаз Петров О.С. пройшов навчання в ДП "НКК"Кривбасбуд" і здобув професію верхолаза 5 
розряду, свідоцтво від 12.03.2015 року 12СВ№ 00009968.
- Верхолаз Васильєв А.Р. пройшов навчання в учбово-виробничому комбінаті "Кривбасбуд" і здобув 
професію верхолаза 5 розряду, свідоцтво від 09.03.2004 року № 0000754.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:_________________
- Зварювальний апарат ТОР 455, зав. № 186/12, дата виготовлення - 30.11.2017р.,
- Діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти) - (протоколи випробувань № 512,513),
- Покажчики напруги ПНН-10Д, ПНН-1Д - (протокол випробувань № 510),
- Штанги ізоляційні LUO-IO. ШО-1 - (протокол випробувань № 511),
- Електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр, кліщі вимірювальні) (свідоцтва про повірку 
№№ 67000,67001. 67002),
- Плоскогубці, бокорізи, викрутки - (протокол випробувань № 514),
- Дриль-шурупокрут DS400VR. зав. № 1886/1, дата виготовлення 05.02.2017р., Україна;
- Пояс монтажний 1ПЛ-К1, дата виготовлення серпень 2018р., Україна;
- Пояс монтажний 1ПЛ-К1, дата виготовлення вересень 2018р., Україна;
- Пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант", дата виготовлення серпень 2018р.;
-Драбина приставна, дата виготовлення червень 2018р.

На підприємстві ведуться наступні журнали:___________________________________________________
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_____________________________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;___________________________
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;__________________________________________
- видачі інструкцій з охорони праці;___________________________________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;________________
- видачі нарядів;______________________________________________________________________________
- реєстрації аварій;___________________________________________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;___________________________________________________
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;________________________________________________
- обліку та зберігання засобів захисту._________________________________________________________

_____ Перелік інструкцій з охорони праці:___________________________________________________________
- при виконанні роботі на висоті;______________________________________________________________
- при виконанні зварювальних робіт;__________________________________________________________
- з протипожежної небезпеки;________________________________________________________________
- при роботі з ручним інструментом;__________________________________________________________
- з надання першої медичної допомоги._______________________________________________________
Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та____________

інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.___________________________________
Працівники ТОВ " КРИВБАСМЕХРЕМОНТ " забезпечені спецодягом та засобами____________________

індивідуального захисту в повному обсязі.__________________________________________________________

В ТОВ «КРИВБАСМЕХРЕМОНТ» наявні наступні засоби захисту:
- каска захисна - 10 шт.;
- окуляри захисні - 10 шт.;
- щиток зварника - 2 шт.;
- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.

Наявність нормативно-правової документації:__________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



/ Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
№ 927 від 10.10.2012 року);

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.

- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві;

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці" . Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними
посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  20 р.
№ ________ .

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.” .


