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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМА 7ТЯН
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

КРИВОРІЗЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ; 50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 
Шмідта, будинок 6; код згідно з ЄДРПОУ 05477592; Порадовський Станіслав Петрович; 
+38 0564095080___________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
upputos@gmaiI.com________________________________________________________________ ______

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;

За адресою: ; 50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Шмідта, будинок 6; 
на інших власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників (на об’єктах 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». ПАТ "ПГЗК", ПАТ "ШВДГЗК". ПАТ ’ЧнГЗК". ПАТ 
’’ПГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на об’єктах замовників 
згідно договорів підряду________ ________  ______  ________ _________ ___________________

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 відсутня _________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня________
(дата проведення аудиту)

Я, Порадовський Станіслав Петрович____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

-об иV

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:

1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд;_____________________________________________

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;________
(найменування виду робіт
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3. Роботи в колодязях, траншеях, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях.
боксах, топках, трубопроводах);_________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

4. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;______________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

6. Роботи верхолазні;____________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

7. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти;________________________________________________________________________________

8. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним 
газом;__________________________________________________________________________________

9. Зварювальні роботи;_________________________________________________________________

10. Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки; ковальсько-пресового устатковання, а саме:

-  прес К2324, 25 т, зав. № 6932,1972 р.в., Сальський завод КПО (СРСР) -  1 шт.;

-  прес К 2322,16 т, зав. № б/н, 1974 р.в., Сальський завод КПО (СРСР) -  1 шт.;

-  прес К6, 6 т, зав. № б/н, 1969 р.в.. Львівський дослідно-експериментальний завод 
(УРСР) -  3 шт.;

-  прес К2118, 6,3 т, зав. № 595,1966 р.в., Курський механічний завод (СРСР) -  1 шт.;

-  прес КД2124,25 т, зав. № 454,1984 р.в., Сальський завод КПО (СРСР) -  1 шт.;

-  прес КД2124, 25 т, зав. № 687,1986 р.в., Ленінаканське ВО по виготовленню КПО 
(СРСР) - 1  шт.;

-  прес КД2124, 25 т, зав. № 629,1991 р.в., Ленінаканське ВО по виготовленню КПО 
(СРСР) -  2 шт.;

-  прес КД2126. 40 т, зав. № 10135,1986 р.в., Сальський завод КПО (СРСР) -  1 шт.;

-  автомат листоштампувальний АБ 6224,25 т, зав. № 716,1983 р.в., ВО «Пресмаш», 
м.Таганрог (СРСР) -  1 шт.;

-  автомат листоштампувальний АБ 6224, 25 т, інв. № 51,1985 р.в., ВО «Пресмаш», 
м.Таганрог (СРСР) -  1 шт.;

-  автомат листоштампувальний АБ 6224 А, 25 т, інв. № 53,1985 р.в., ВО «Пресмаш», 
м.Таганрог (СРСР) -  1 шт.;

автомат листоштампувальний АБ 6224 А, 25 т, інв. № 642,1985 р.в., ВО «Пресмаш», 
м.Таганрог (СРСР) -  1 шт._________________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць -  319 од., у тому числі тих,___________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  21 од.___________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості інженер з охорони праці Каршина Марина Ігорівна -  відповідальна
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (наказ №115а від 
09.11.2017р.), директор Порадовський Станіслав Петрович (відповідальний за 
організацію роботи з охорони праці); заступник директора з технічних питань Тарасов 
Олександр Олександрович, майстер механічної дільниці Гунін Сергій Віталійович - 
відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та особи, що їх заміщають (наказ №102 
від 22.11.2018р.).____________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Голова та члени комісії, особи, відповідальні за виконання зазначених робіт 
підвищеної небезпеки та за експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, а також інші посадові особи підприємства, які можуть залучатися до складу 
членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пройшли навчання та 
перевірку знань з наступних НПАОП;

директор Порадовський С.П., заступник директора з технічних питань Тарасов О.О., 
майстер механічної дільниці Гунін С.В., майстер дільниці по виготовленню пінопласту 
Пільнік О.П., майстер дільниці Кітченко B.C. та майстер Догорян I.A. пройшли 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки 
посаодвих осіб і спеціалістів, навчання в Комунальному підприємстві «Навчально- 
виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 58 від 17.05.2017р.; 
посвідчення № 6228. № 6229, №6231, № 6232, №6233 та №6235);
інженер з охорони праці Каршина М.І. пройшла перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих і нормативно- 
правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, правил пожежної безпеки посаодвих осіб і спеціалістів, навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 156 від 08.11.2017р.; посвідчення № 6858); 
заступник директора з технічних питань Тарасов 0 .0 .  (V гр. до і вище 1000В) 
пройшов перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-виробничий 
центр» Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 25-3 від 14.03.2018р.; 
посвідчення № 004699);
інженер з охорони праці Каршина М.І. (IV гр. до і вище 1000В) пройшла перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 79-1 від 15.05.2018р.; посвідчення № 004515); 
заступник директора з технічних питань Тарасов О.О. та інженер з охорони праці 
Каршина М.І. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-виробничий 
центр» Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 27 від 06.03.2018р.; 
посвідчення № 004699 та № 004515);



інженер з охорони праці Каршина М.І. та майстер механічної дільниці Гунін С.В. 
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання в Комунальному підприємстві 
«Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 185 
від 20.12.2017р.; посвідчення № 71111 та № 7112);
заступник директора з технічних питань Тарасов 0 .0 .  пройшов перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол 
№678/4.20-2018 від 22.06.2018р.; посвідчення № 678-18-20);
заступник директора з технічних питань Тарасов 0 .0 . ,  інженер з охорони праці 
Каршина М.І. та майстер механічної дільниці Гунін С.В. пройшли пройшли перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол 
№665/4.20-2018 від 22.06.2018р.; посвідчення № 665-18-04, № 665-18-05 та № 665-18-06); 
майстер механічної дільниці Гунін С.В. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем 
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85), навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол № 674/4.20-2018 від 
22.06.2018р.; посвідчення № 674-18-07);
заступник директора з технічних питань Тарасов 0 .0 .  та бібліотекар Верхозіна H.JI. 
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00- 
1.76-15), навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 43 від 26.04.2017р.; посвідчення 
№6195, № 6196);
заступник директора з технічних питань Тарасов О.О., майстер механічної дільниці 
Гунін С.В. та інженер з охорони праці Каршина М.І. пройшли перевірку знань 
комісією комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), навчання в 
ПП «КРІОЛ» (протокол № 172/4.11-18 від 12.06.2018р.; посвідчення № 00001065, 
№00001066 та № 00001067);
бібліотекар Верхозіна H.JI. пройшла перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол № 717/4.20-2018 від 
06.07.2018р., посвідчення № 717-18-09);
заступник директора з технічних питань Тарасов 0 .0 .  та майстер механічної дільниці 
Гунін С.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання» (протокол № 716/4.20-2018 від 06.07.2018р., посвідчення 
№ 716-18-08 та № 716-18-09);
інженер з охорони праці Каршина М.І., заступник директора з технічних питань 
Тарасов О.О. та начальник ремонтно-будівельної дільниці Ішимова JI.I. пройшли 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області із «Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у



будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), навчання в ПП «КРІОЛ» (протокол № 197/4.11-18
від 26.06.2018р.: посвідчення № 00001220, № 00001221 та № 00001222):

-  заступник директора з технічних питань Тарасов P.O ., заступник директора з 
виробництва Коцюба JI.B. та інженер з охорони праці Каршина М.І. пройшли 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у  Д ніпропетровській  
області з «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08), 
навчання в ПП «КРІОЛ» (протокол № 219/4.11-18 від 18.07.2018р.: посвідчення 
№00001410. №00001411 та № 00001412).

Електрогазозварник атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96, а саме:

-  Атанов О.М. пройшов атестацію в ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» та допущений до ручного дугового зварювання несучих та огороджуючих 
конструкцій, металевих конструкцій, трубопроводів пари та гарячої води, 
технологічного обладнання та технологічних трубопроводів в нижньому, 
горизонтальному та вертикальному просторових положеннях зварного шва із сталей 
групи W01 (посвідчення зварника №КВ99-1279-2018, протокол № КВ99-1279-2018 від 
07.05.2018р., посвідчення дійсне до 07.05.2020р.).

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації:

-  Атанов О.М. пройшов навчання за професією «електрогазозварник 6-го розряду» в 
ВАТ «КГМК «Криворіжсталь» (свідоцтво б/н, протокол № 5927 від 27.05.2004р.); за 
професією «токар 3-го розряду» в СПТУ №8 (диплом Б № 934830, виданий 
26.07.1980р.):

-  Пільнік О.П. пройшов навчання за професією «слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 4-го розряду» в Криворізькому професійно-технічному 
училищі № 27 (диплом № 319148, виданий 21.07.1986р.): за професією «електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації 5-го розряду» в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання» (свідоцтво № 053-18-03, видане 16.02.2018р., протокол 
№ 053 від 16.02.2018р.): за професією «монтажник технологічного устаткування та 
пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду» в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання» (свідоцтво № 155-18-02, видане 11.05.2018р., протокол 
№ 155 від 11.05.2018р .):

-  Голіченко В.Г. пройшов навчання за професією «муляр 4-го розряду» в ДП ЗНКК 
(свідоцтво №5412, посвідчення №5412, протокол №1032 від 13.06.2018р.):

-  Дубіна І.В. пройшов навчання за професією «слюсар-сантехнік 5-го розряду» в ДП 
ЗНКК (свідоцтво № 5309, протокол №1005 від 11.06.2018р.): за професією «монтажник 
зовнішніх трубопроводів 5-го розряду» в Приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання» (свідоцтво № 035-18-02, видане 02.02.2018р., протокол № 035 від 
02.02.2018р.): за професією «слюсар з ремонту автомобілів» в ПТУ №46 м. Кривий Ріг 
(диплом HP №17572913 від 27.06.2002р.; за професіями «електрогазозварник 3-го 
розряду», «електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го 
розряду» в Державному навчальному закладі «Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування (диплом К17 №046475 від 23.06.2017р.);

-  Ходаков O.A. пройшов навчання за професією «слюсар-ремонтник 4-го розряду» в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (свідоцтво № 148-18-06, 
протокол № 148 від 11.05.2018р.); за професією «бетоняр 4-го розряду» в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат (свідоцтво № 5691, посвідчення № 5691, 
протокол №1096 від 20.06.2018р.); за професією «монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій 4-го розряду» в Приватному закладі «Центр професійної
освіти і навчання» (свідоцтво № 155-18-19, протокол № 115 від 13.04.2018р.); за 
професією «монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду» в Приватному закладі



В ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС є куточок з охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони праці

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

С.П. Порадовський

29 листопада 2018р.

Декларація зареєстрована
органі Держпраці 20^сф. № -

(ініціали та прізвище)

обліку суб'єктів господарювання у територіальному

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.".


