
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності м атеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

-------------------------------------20 р

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
___________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСК»__________

(для юридичної особи: найменування

Україна. 50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Чумацький шлях, 2а
юридичної особи, місце знаходження,

код СДРПОУ 24447421
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Шибко Сергій Леонідович
прізвище, ім'я та по-батькові керівника

Тел. (056)-499-15-95. Є 5крг2017@ дтаіІ.сот
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по-батькові, серія і номер паспорту, ким і коли виданий,

місце проживання,

реєстраційний Номер облікової картки платника податків,

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг ТОВ «ЕСК, підприємства-замовники 
виконання робіт, зокрема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших 

підприємствах Дніпропетровської області ,
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів

устаткування підвищеної небезпеки 

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальний Поліс», 
договір від 12.11.2017 № 21/5731/306 (термін дії -  12 місяців) .

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

Інформація про проведення добров ільного  аудиту з охорони праці: не 
проводився_________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Шибко Сергій Леонідович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

mailto:eskpr2017@qmail.com


1_ Зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозвілу)

Кількість робочих місць -  4, на яких існує ризик виникнення травм: 4 -  кількість
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм, будівель споруд

робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик, одна виробнича
(прим іщ ень), виробничих об 'єкт ів  (цехів, д ільниць, структурних п ідрозд іл ів)

база, постійний пост зварювання, об'єкти, які надаються замовниками.

Інші відомості: Керівник і головні фахівці підприємства атестовані на знання
(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

нормативно-правових актів з охорони праці, у встановленому порядку, відповідно до
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з

програми підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

(посвідчення директора Шибко С.Л. № 002904 від 13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт»,
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

протокол ві р. 13.04.2016 № 4/4, комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл., посвідчення заступника директора з охорони праці і промислової 
безпеки Логвінова В.В. № 6624 від 06.06.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт», протокол № 6/1 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., посвідчення заступника 
директора з виробництва Кабак В.А. N9002909 від 13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт», 
протокол від 13.04.2016 № 4/47 комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл. посвідчення головного механіка Бадеги В.М. № 002906 від
13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт», протокол від 13.04.2016 № 4/47 комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл., посвідчення механіка Лобанова С.Є. № 
011530, від 29.11.2017 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.

На підприємстві згідно наказу від 15.01.2018 № 15 створено комісію з перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці у наступному складі:

• директор Шибко С.Л. пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим 
актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 13.04.2016 №4/4):

• заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол від 06.06.2018 № 6/1 ):

• головний механік Бадега В.М,, пройшов навчання законодавчим і нормативно- 
правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань комісією Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 13.04.2016 № 4/4):

• ст. інспектор відділу кадрів Думіна В.В., пройшла навчання законодавчим і 
нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від
14.06.2017 № 6/41).

Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з «Правил пожежної безпеки України»:

• директор Шибко С.Л. пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим 
актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань комісією, (посвідчення
№ 03027012. протокол від 19.07.2018 № 112):



» заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКІЛ 
«Моноліт», перевірку знань комісією, (посвідчення № 03027013, протокол від 19.07.2018 
№  112):

• головний механік Бадега В.М., пройшов навчання законодавчим і нормативно- 
правовим актам з охорони праці в ТОВ НКІЛ «Моноліт», перевірку знань комісією, 
(посвідчення № 03027015, протокол від 19.07.2018 № 112):

• ст. інспектор відділу кадрів Думіна В.В., пройшла навчання законодавчим і 
нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань 
комісією, (посвідчення N9 03027014, протокол від 19.07.2018 № 112).

Наказом по підприємству від 15.01.2018 № 12 призначені посадові особи, 
відповідальні за виконання вогневих (зварювальних) робіт - головний механік Бадега 
В.М, (пройшов навчання ППБ України у встановленому порядку у ТОВ НКІЛ «Граніт» -  
протокол № 173 від 03.07.2015): начальник дільниці -  Захода О.П. (пройшов навчання 
ППБ України у встановленому порядку у ТОВ НКЦ «Граніт» -  протокол № 173 від 
03.07.2015, протокол перевірки знань ТОВ «ЕСК» від 14.02.2018 № 4), начальник дільниці 
Семенов Ю.Ю. (пройшов навчання ППБ України у встановленому порядку у ТОВ НКЦ 
«Граніт» -  протокол № 173 від 03.07.2015, протокол перевірки знань ТОВ «ЕСК» від
14.02.2018 № 4): начальник дільниці Денисов Е.В. (пройшов навчання ППБ України у 
встановленому порядку у ТОВ НКЦ «Граніт» -  протокол № 173 від 03.07.2015, протокол 
перевірки знань ТОВ «ЕСК» від 14.02.2018 N9 4):

головний механік Бадега В.М, (пройшов навчання ПБЕЕС, ПТЕЕС у встановленому 
порядку у ТОВ НКЦ «Моноліт» -  протокол № 173 від 03.07.2015): начальник дільниці -  
Захода О.П. (пройшов навчання ПБЕЕС, ПТЕЕС у встановленому порядку у ТОВ НКЦ 
«Моноліт» -  посвідчення № 005394, протокол №744-к від 03.09.2014, протокол перевірки 
знань ТОВ «ЕСК» від 14.02.2018 № ЗОБ)), начальник дільниці Семенов Ю.Ю. 
(посвідчення №005393, пройшов навчання ПБЕЕС, ПТЕЕС у встановленому порядку у 
ТОВ НКІЛ «Моноліт», протокол №744-к від 03.09.2014 , протокол перевірки знань ТОВ 
«ЕСК» від 14.02.2018 № ЗОБ): начальник дільниці Денисов Е.В. (пройшов навчання 
ПБЕЕС, ПТЕЕС у встановленому порядку у ТОВ НКІЛ «Моноліт» -  посвідчення № 002461, 
протокол № 3/76 от 22.03.2017,, протокол перевірки знань ТОВ «ЕСК» від 14.02.2018 №
ЗОБ)_________________________________

(прізвище, імя та по-батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки

Наказом від 22.08.2011 р. № 69 - на підприємстві створена служба охорони прці, яка 
представлена в особі заступника директора з охорони праці і промислової безпеки 
Логвінова В.В.- пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони 
праці в ТОВ НКЦ «Моноліт» протокол від 06.06.2018 № 6.1 комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл. Заступник директора з охорони праці і промислової 
безпеки Логвінов В.В. - пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з ПБЕЕС, ПТЕЕС 
протокол від 06.06.2018 № 6/2 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській обл. посвідчення № 6611._________________________________________
наявність служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з охорони праці згідно з вимогами наказів по підприємству від 19.09.2011 
№ 79, від 15.01.2018 № 15, інструкції з охорони праці, затверджені наказом по 
підприємству від 09.11.2017 № 80, у тому числі -  інструкція з охорони праці 
№ ОТ.ЗО.11.17 «Загальні вимоги для робітників підприємства» (вимоги що до



електробезпеки), № ОТ.ОЗ.11.17- «Інструкція для електрогазозварювальника», «Інструкція 
з пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт» .

Останню перевірку знань з охорони праці працівникам ТОВ «ЕСК» проведено 
комісією підприємства -  протоколи від 14.02.2018 № 3, від 14.02.2018 № ЗОБ), від
19.02.2018 №№ 8Р Б ). 9 и 10.

Робітники, які допущені до виконання зварювальних робіт пройшли спеціальне 
навчання (пожежно-технічний мінімум), а також навчання з питань електробезпеки в 
спеціалізованому навчальному закладі:

• електрогазозварю вальник М еркулов Олександр Вікторович ПТМ в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» Протокол від 29.11.2017 № 142 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., ПБЕЕС, ПТЕЕС в ТОВ НКЦ «Моноліт» Протокол від 06.12.2017 
№ 12/15 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. ;

• електрогазозварю вальник Білик Віталій Володимирович ПТМ в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», Протокол від 14.06.2018 № 93 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.:

• електрогазозварю вальник М усоленко Олег Вальтерович ПТМ в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», Протокол від 01.02.2018 № 15 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., ПБЕЕС, ПТЕЕС в ТОВ НКЦ «Моноліт», Протокол від 01.02.2018 
№ 2/22 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.:

• електрогазозварю вальник Вікторцов Владислав Олегович, в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», Протокол від 12.04.2018 № 54 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл:

• маш. ДГКу -  електрогазозварю вальник Лавиденко Олександр Володи
мирович, в ТОВ НКЦ «Моноліт», Протокол від 27.12.2017 № 162 комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл., ПБЕЕС, ПТЕЕС у ТОВ «ЕСК» протокол 
перевірки знань від 16.02.2018 № 8ЮБ)__________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 
числі та що використовується при виконанні зварю вальних робіт.

експлуатаційної документації)

Працівники ТОВ «ЕСК» забезпечені спецодягом, спецвзуттям  та засобами 
індивідуального захисту для виконання зварю вальних робіт у повному обсязі 
(спецодяг з вогнезахисним просочуванням, спецвзуття для зварю вальників на 
д іелектричній підошві, краги спілкові, шолом захисний з щ итком зварювальника, 
респіратори, д іелектричні рукавиці та ін.). Протокол проведення випробування 
д іелектричних рукавиць від 12.07.2018 р.

засобів індивідуального захисту

М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. В наявності кабінет та клас з охорони 
праці, забезпечений необхідними наочними матеріалами та друкованими 
виданням, підручниками та нормативно-правовими документами (Закони України, 
необхідні НПАОП та друга методична література .

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення



На підприємстві розроблено:
• програми вступного та первинного інструктажу з охорони праці;
• програми навчання посадових осіб з охорони праці;
• програми стажування на робочих місцях.

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.” .

Декларація!'' зареєбтрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « г С К - ^ р .

С.Л. Ш ибко


