ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбурвибух»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50019. Д ніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. М одрівська. 12-6. ЄДРПО У 30949675_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор - Станіш евська Тетяна Казимирівна, тел. (0564) 92-31-02. tovubv@,gmail.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;

50000, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Клайпедська. 2-а_____________________________
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 відш кодування наслідків можливої шкоди згідно додатку 1 до порядку та______
(найменування страхової компанії,

правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМ У № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «Укрбурвибух» страхування не проводиться, тому що воно
не є об’єктом підвищ еної небезпеки._______________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився __________
(дата проведення аудиту)

Я.

Станіш евська Тетяна Казимирівна__________ ___________________________________________
(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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:
Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку)________________________________________________
(найменування виду робіт

кількість робочих місць - 10 . в тому числі на яких існує підвищ ений ризик - 4____________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

одна адміністративна будівля та одна виробнича база____________________________________________
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, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Д иректор С таніш евська Тетяна Казимирівна пройш ла навчання у ДП
«НКК «Кривбасбуд» Д П А Т «БК «Укрбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання перш ої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпек
комісією, яка створена на підставі наказу Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області від 27 червня 2017 року № 102 (протокол № 453 від 15.11.2017 року), пройш ла навчання
у
ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань з «Правил пож ежної безпеки» комісією, яка створена на
підставі наказу від 03.01.2017 року № 11 TOB «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол № 8 від 18.01.2018р).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві наказом № 2-О П від 09.01.18 року переглянутий склад постійно дію чої
комісії з перевірки знань з питань охорони праці... члени якої:
Головний інженер Бабенко Ю рій Володимирович, пройш ов навчання у ДП «НКК
«Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією, яка створена на
підставі наказу Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області від 27 червня 2017
року № 102 (протокол № 437 від 08.11.2017 року). Пройш ов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та
перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 88 від 22.03.2017 року), та
отримав III группу з електробезпеки.
Інженер з охорони праці Рудий Геннадій М иколайович пройш ов навчання у ТОВ «НКЦ
«М ОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією, яка створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21 березня 2018
року № 68 (протокол № 10/15 від 03.10.2018 року). Пройш ов навчання у ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та
перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.2198). «Правил пож еж ної безпеки України» комісією, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21 березня 2018 року № 68. та отримав IV
групу з електробезпеки (протокол №10/11 від 03.11.2018 року). П ройш ов навчання у ТОВ «НКЦ
«М ОНОЛІТ» та перевірку знань «П ожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій» комісією , яка створена на підставі наказу № 11 від 17.08.2018 року ТОВ «НКЦ
«МОНОЛІТ».
Заступник директора з виробничих питань Потягайло О лександр Ілліч пройш ов навчання у
ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання перш ої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією,
яка створена на підставі наказу Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області від 27
червня 2017 року № 102 (протокол № 437 від 08.11.2017 року). П ройш ов навчання у ДП «НКК
«Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 718 від
31.10.2018 року), та отримав III группу з електробезпеки.
Начальник цеху П ономарьов Олександр М иколайович пройш ов навчання у ДП «НКК
«Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією , яка створена на
підставі наказу Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області від 27 червня 2017
року № 102 (протокол № 437 від 08.11.2017 року). Пройш ов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та
перевірку знань з курсу ПБЕЕС Н ПА О П 40.1-1.21-98 (протокол № 468 від 16.11.2016 року), та
отримав III группу з електробезпеки. Пройш ов навчання у ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку

знань з «Правил пож еж ної безпеки» комісією, яка створена на підставі наказу від 03.01.2017 року
№ 10 TOB «НКЦ «М ОН О ЛІТ» ( п р о т о к о л № 5 від 12.01.2018p4).
Енергетик Лемберг Сергій Володимирович пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та
перевірку знань з курсу ПБЕЕС Н ПА О П 40.1-1.21-98 (протокол № 718 від 31.10.2018 року), та
отримав V группу з електробезпеки. Пройш ов перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання перш ої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
комісією, яка створена на підставі наказу від 09 січня 2018 року № 2-ОП (протокол № 6 від
15.01.2018 року).
На підприємстві створено службу охорони праці, наказ № 35 від
року.
Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці є інженер з охорони
праці Рудий Геннадій М иколайович, який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої (домедично'О допомоги
потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21 березня 2018 року № 68 (протокол № 10/15
від 03.10.2018 року). П ройш ов навчання у ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної
безпеки України» комісією , яка створена на підставі наказу Головного управління Держ праці у
Дніпропетровській області від 21 березня 2018 року № 68. та отримав IV групу з електробезпеки
(протокол №10/11 від 03.11.2018 року). Пройш ов навчання у ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань «Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій» комісією, яка
створена на підставі наказу № 11 від 17.08.2018 року ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ».
Відповідальним за безпечне виконання робіт підвищ еної небезпеки призначено майстра цеху
Кудрявцева Ю рія Васильовича, наказ № 13-ОП від 26.01.2018 року, який пройшов навчання
у ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання перш ої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки комісією, яка
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27
червня 2017 року № 102 (протокол № 437 від 08.11.2017 року). П ройш ов навчання у ДП «НКК
«Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 718 від
31.10.2018 року), та отримав III группу з електробезпеки. П ройш ов навчання у ТОВ «НКЦ
«М ОНОЛІТ» та перевірку знань з «Правил пожеж ної безпеки» комісією , яка створена на підставі
наказу від 03.01.2017 року № 10 ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол № 5 від 12.01.2018р).
Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства на
підприємстві призначено Л емберга Сергія Володимировича, наказ № 4-ОП 10.01.2018 року, який
пройшов навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.2198 (протокол № 718 від 31.10.2018 року), та отримав V группу з електробезпеки.
наявністю служби охорони праці,

Електрогазозварники Л ітовка A.A.. Пилипенко С.В. пройш ли навчання в М іжрегіональному
центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу і
здобули професію електрогазозварника (диплом HP № 25250921 від 21.06.2004 року; диплом HP
№ 13305376 від 25.06.2000 року). Електрогазозварник М азур В.О. пройш ов навчання в ДП «Учбововиробничий комбинат «Кривбасбуд» м. Кривого Рогу і здобув професію електрогазозварника
(свідоцтво № 000133/0000053 від 03.04.2003 року). Електрогазозварник Кім В.Т. пройшов навчання в
УК «Уззагранпромстрой» і здобув професію електрогазозварника (посвічення № 1758 від 05.12.1989
року). Електрогазозварники пройш ли навчання у ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань з курсу
ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 719 від 31.10.2018 року), та отримали III группу з
електробезпеки. Працівники, які виконую ть роботи підвищ еної небезпеки проходять навчання та
перевірку знань з питань охорони праці згідно затвердженних програм проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці.
Документація: журнал реєстрації вступного інструктажа з питань охорони праці, журнали
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі інструкцій з
охорони праці. Згідно Закону У країни «Про охорону праці», наказом по підприємству від 05.12.2017

проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці». Н аказом № 37 від 28.12.2017 року
затверджено «інструкція з охорони праці для електрогазозварника ручного зварювання» № 14,
«інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованного інструмента» № 27.
Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «П оложення про розробку
інструкцій з охорони праці».___________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація на обладнання, яке використовується при
проведенні декларуємих робіт (паспорти та інструкції на зварю вальні автомати ПДГ-508М УЗ, зав.
№ 14, 2010 р.в. та зав. № 48, 2009 р.в„ Україна, та випрямлячи зварю вальні КІУ-501, зав.№ 17, 2010
р.в. та зав.№ 2687, 2009 р.в.. Украйна). Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою
базою для виконання зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчальнометодичне забезпечення (нормативно-правові акти з охорони праці, інструкції, положення, програми
навчання та інструктажів та інше).____________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «Укрбурвибух» забеспечені засобами індивідуального захисту згідно норм в
повному обсязі. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» працівники, що задіяні на
виконанні робіт підвищ еної небезпеки у 2018 році пройшли психофізіологичне обстеження у ДП
«Криворізький ЕТЦ». Працівники підприємства у 2018 році пройшли періодичний медичний огляд
(заключний акт від 30.04.2018р.) відповідно до затвердженого графіку. М едичні огляди проводить
комунальний заклад «М іська лікарня № 3». Проведено атестацію робочих місць 10.07.2015 року,
ТОВ «Проектно-діагностичний центр».__________________________________________________________
засобів

індивідуального

захисту,

На пі лприємстш у наявності куточок з охорони праці, забеспечений плакатами, наглядною агітацією,
програми навчання та перевірки знань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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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.

