ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної біШл06
вимогам законодавства з питань охорони праці

'

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Металоцентри Комекс»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 8
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 40065770;
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Рябчун Вячеслав Анатолійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(050) 320-30-12
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

43023,

м. Луцьк, вул. Єршова, б у д . З

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

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

Я, Рябчун Вячеслав Анатолійович
(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:
- зберігання балонів, із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом
(пропан-бутан, кисень технічний) (п. 18 дод. 6 до «Порядку видачі
дозволів...») ;
(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 міс ц ь : 2, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм: 2
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 2
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ

ВІДОМОСТІ

Директор ТОВ «Металоцентри Комекс» Рябчун В.А. пройшов перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги
потерпілим,
електробезпеки,
пожежної
безпеки
та
нормативносторінка 1 з 5

-.ових
актів
з
охорони
праці
комісією,
створеною
на
підставі
озпорядження Київської державної адміністрації № 306-Н від 23.02.2012 р.,
розпорядження Головного управління Держпраці у Київській області № 301-Н
від 06.07.2016 р. (копія витягу з протоколу № 81-231-16 від 21.07.2016 р.).
після проходження навчання у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна
безпека».
Директор Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс» Бєлан А.Ю. пройшов
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного
захисту України, НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»,
Закону України «про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного
випадку
на
виробництві
та
професійного
захворювання,
які
спричинили втрату працездатності», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», наказу «Про затвердження Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання
домедичної
допомоги
потерпілим
у
разі
нещасного
випадку
та
інших
нормативно-правових актів з охорони праці комісією створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 4115 від
01.11.2018
р.
та
наказу
ТОВ
«Навчально-виробничий
центр
«Професійна
безпека» № 7 від 04.12.2017 р. (копія витягу з протоколу № 81-943-18 від
02.11.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Навчально-виробничий центр
«Професійна безпека».
Наказом № 6 від 04.09.2018 р. створено комісію з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників підприємства.
Голова комісії - директор Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс»
Бєлан А.Ю. та члени комісії: інженер з охорони праці Фролов А .В ., майстер
Бекеша І .В ., пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці комісіями, створеними
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області №
4115
від
01.11.2018
р.
та
наказу
ТОВ
«Навчально-виробничий
центр
«Професійна безпека» N5 7 від 04.12.2017 р. (копія витягу з протоколу № 81943-18 від 02.11.2018 р.); розпорядження Київської державної адміністрації
№ 306-Н від 23.02.2012 р., розпорядження Головного управління Держпраці у
Київській області № 502-Н від 29.12.2016 р. (копія витягу з протоколу № 81473-16 від 29.12.2016 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека»;
на
підставі
наказу
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (копія витягу з протоколу
№
1218/1
від
22.10.2018
р.)
після
проходження
навчання
у
ДП
«Дніпропетровський навчально - курсовий комбінат «Моноліт».
Голова комісії - директор Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс»
Бєлан А.Ю. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: інженер
з охорони праці Фролов А.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В ) , майстер
Бекеша І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань
НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісіями Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській
області
(копії
витягів
з
протоколів № 18/1 від 13.01.2017 р., № 1337/1 від 07.11.2018 р.) після
проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально - курсовий комбінат
«Моноліт».
Голова комісії - директор Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс»
Бєлан А.Ю. та члени комісії: інженер з охорони праці Фролов А .В ., майстер
Бекеша І.В., пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.001.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
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хом»
комісіями
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській
області (копії витягів з протоколів № 1648/1 від 19.12.2018 р., № 69/1 від
03.02.2017 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально
— курсовий комбінат «Моноліт».
Голова комісії - директор Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс»
Бєлан А.Ю. та члени комісії: інженер з охорони праці Фролов А.В., майстер
Бекеша І.В., пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем
газопостачання»,
ДБН
В .2.5-20-2001
«Газопостачання»
комісіями
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копії витягів з
протоколів № 51/1 від 30.01.2017 р., № 1612/1 від 19.12.2018 р.) після
проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально - курсовий комбінат
«Моноліт».
Наказом № 11 від 04.09.2018 р. призначено відповідальних за справний
стан
і
безпечну
експлуатацію
електрогосподарства
та
пожежну
безпеку
директора Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс» Бєлана А.Ю. (IV група з
електробезпеки, до 1000 В.), у разі його відсутності - майстра Бекеша І. В.
(IV група з електробезпеки, до 1000 В.), які пройшли перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія протоколу № 1337/1
від 07.11.2018 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський
навчально - курсовий комбінат «Моноліт».
Наказом № 13 від 04.09.2018 р. призначенні відповідальні за справний
стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском
(балонів) — директора Луцької філії ТОВ «Металоцентри Комекс» Бєлана А.Ю. ,
на час його відсутності - майстра Бекеша І .В ., які пройшли перевірку знань
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском» (копія витягу з протоколу № 1648/1 від 19.12.2018
р.), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.520-2001 «Газопостачання» (копія витягу з протоколу N5 1612/1 від 19.12.2018
р .) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський навчально - курсовий
комбінат «Моноліт».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 2 від 05.01.2017 р.
реорганізовано службу
з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з
охорони праці Фролова А .В .
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 4 від
04.01.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві. В тому числі затверджено інструкції з охорони праці: № 17 при
експлуатації балонів; № 16 при прийманні, зберіганні та видачі балонів.
Робітники
підприємства
проходять
навчання,
перевірку
знань
та
відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань
охорони
праці».
На
підприємстві
ведуться:
журнал
реєстрації
вступного
інструктажу
з
питань
охорони
праці;
журнали
реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Балони з газами зберігаються у спеціальних приміщеннях, захищені від
атмосферних опадів і сонячних променів. Зберігання в одному приміщенні
балонів з киснем і горючими газами не допускається.
Заповнені балони з насадженими на них башмаками зберігаються у
вертикальному положенні. Для запобігання падінню балони встановлюються в
спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджуються бар'єром.
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із
пропан-бутаном,___ киснем
технічним
зберігаються
у
иміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.001-76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони
зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
На____ поставку____ балонів____ підприємство
заключило____ договори____ з
спеціалізованими підприємствами, які мають дозволи
Держпраці на заправку
та поставку балонів.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Наказом №
9 від
04.09.2018
р.
створено
комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інпгих засобів
індивідуального
захисту
на
відповідність
вимогам
нормативно-технічної
документації.
У ТОВ «Металоцентри Комекс» ведуться Журнал обліку та зберігання
засобів захисту,
журнал обліку робіт,
що виконуються за нарядами і
розпорядженнями,_____ журнал_____ обліку,_____ перевірки_____ та_____ випробування
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних
світильників.
засобів індивідуального захисту,

ТОВ____ «Металоцентри____ Комекс»____ забезпечено____ нормативно-правовою
документацію,
що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки,
які
декларуються, в т .ч .:
- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП
0.00-6.03-93
«Порядок
опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП
0.00-1.81-18
«Правила
охорони
праці
під
час
експлуатації
обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час Зварювання металів»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально-технічна
база
ТОВ
«Металоцентри
Комекс»
відповідає
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються.

сторінка 4 з 5

У TOB «Металоцентри Комекс» є кабінет охорони праці оснащений:
о м п 1ютерами,
програмним
забезпеченням
для
персональних
к о м п 'ютерів,
навчальними та наочними
посібниками з охорони праці, актами законодавства
та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону
програмами,
довідковою
літературою,
навчальними
праці, методичною
необхідними
для
проведення
навчання,
інструктажу
та
консультацій
нового законодавства, охорони праці, перевірки
питань ■
працівників
ально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В. А. Рябчун
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному
органі
Держпраці

обліку

суб'єктів

господарювання

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.".
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