
ДЕКЛАРАЦІЯ ЬС/QSS - - U b -C6 /# /?
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

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

______ 49044 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. В. Моссаковського буд.ба кв. 1а________
код ЄДРПОУ 32351313_____ Кузьмін Михайло Володимирович тел. (056) 374-61-27.

(056) 374-61-26. (056) 374-61- 25) Факс . (056) 374-61-27. (056) 374-61-26. (056) 374-61- 25________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________________________e-mail: office@ecomet.dp.ua_________________________________
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;
_____ м. Дніпро вул. Липова 1; м. Кам’янське Дніпропетровська обл. вул. Торгівельна 2Б_____

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

____________________ПрAT «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» _____ _
(найменування страхової компанії,

____________ дійсний до 17.07.2019р Поліс №АМ/6105479 дата видачі 16.07.2018 р. ______
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______ _______________________________не проводився__________ ____________________________

(дата проведення аудиту)
Я, _______ Кузьмін______ Михайло Володимирович_____________________________________

(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, устаткування підвищеної небезпеки 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи в бункерах, камерах, замкнутому
просторі (ємностях)_____________ _________ _______ _______ _

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
____________ ___________________робочих місць -18__________ __________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
________________________ на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 12____________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
адміністративна будівля -  м. Дніпро вул. Моссаковського буд. 6а кв. 1а побутові приміщення

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(2 од.) - м. Дніпро вул. Липова 1; м. Кам’янське Дніпропетровська обл. вул. Торгівельна 2Б

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Ін ш і ВІДОМОСТІ

Кузьмін Михайло Володимирович -  генеральний директор -  пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії 
І оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони 
праці, нормативної документації по охороні праці протокол №803 від 01.08.2018 р.. пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ІУ-група електробезпеки, до 1000 В). «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1
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від 03.08.2016 p., навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» 
протокол №729/1 від 10.08.2016р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально- 
кувсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що прятттотптт. 
під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил охорони пратті пі я 
час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» п р о т о к о л  №1570 від 14 грудня 2018 p . .  

пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (робота в 
резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)» протокол №1508 від 26 листопада 
2018 р.

Мішустін Андрій Вікторович - інженер з охорони праці - пройшов навчання в ПП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони 
праці, нормативної документації по охороні праці протокол №22/4.6/2018 p.. навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку зняттю в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 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», «Правила пожежної безпеки» протокол №82 
від 07.02.2018 p., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий к-омбінят 
«Моноліт» і перевірку знань в комісії з питань пожежної безпеки протокол №254 від 06.04.2018 p.. 
пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол 
№724 від 11 липня 2018 p., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07» протокол №1570 від 14 грудня 2018 p.. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії 
І оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (робота в резервуарах і 
замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)» протокол №1508 від 26 листопада 2018 р

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

Піпіч Михайло Васильович - начальник виробництва №1- пройшов навчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпратті v Лніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експдуятяттії 
вантажопідіймальних кранів» протокол №087 від 12.05.2017 p.. п р о й ш о в  нявчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної 
безпеки» протокол №097 від 25.05.2017 p.. п р о й ш о в  навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки протокол №119 від 12.05.2017 p.. 
пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», ДБН В 2,5-20-2001 протокол №088 від 12.05.2017 p.. п р о й ш о в  н я н ч я н н я  r  TOR 
«УКСПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Загального курсу «Охорони праці» п р о т о к о л  №80 від 04.05.2017 p . .  п р о й ш о в  

навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в 
комісії І оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 
від 31 липня 2018 р, пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат



«Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі v Дніпропетровській 
області згідно «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» 
протокол №1570 від 14 грудня 2018 р.. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпрапі у 
Дніпропетровській області згідно «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (робота в резервуарах і замкнутих просторах, 
колодязях, траншеях і т.д.Ь протокол №1508 від 26 листопада 2018 р.

Галигін Сергій Миколайович - начальник виробництва №2 - пройшов нявчання r  7ТП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку чнянт. r  комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
протокол №776 від 23.07.18 р.. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ІУ-грула електробезпеки, до 1000 
В). «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1 від 03.08.2016 р.. пройшов няичяння r  ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань r  комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 
«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють піл тиском» протокол №735/1 
від 10.08.2016 р.. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів» протокол №729/1 від 10.08.2016 р.. пройшов нявчання r  ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань r  к о м і с і ї  

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол №748/1 від 17.08.2016 р. 
пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (робота в 
резервуарах і замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)» протокол №1508 від 26 листопада
2018 р. ________________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №0401 від 10.08.2016 створено службу охорони праці.
Наказом по ТОВ №3-ОТ від 12.02.2018 р. керівником служби охорони праці призначено інженера 

з охорони праці Мітттустіна A.B. ______ ______ ______
Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №17-ОТ від 29.03.2018 р створено постійно-діючу комісію з 

перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  Кузьмін М.В.. члени комісії -  
Мішустін A.B.. Піпіч М.В.. Галигін С.М. ______

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На ТОВ «ЕкоМет Плюс» розроблені та затверджені наказом інструкції з охорони праці для всіх 
професій згідно штатного розпису, та за видами робіт. Також розроблені посадові інструкції для 
інженерно-технічних працівників. На ТОВ «ЕкоМет Плюс» діє Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, згідно якого робітники проходять 
навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони пратті._______________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Робітники ТОВ «ЕкоМет Плюс» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі. 
У разі необхідності застосовуються запобіжні пояси «ЗПБ-2». дата випробування - 18 12.2018 р 
Забезпечено проведення медичних оглядів працівників згідно наказу №246 МОЗ України.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для 
організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Наказом 
по ТОВ «ЕкоМет Плюс» затверджено Перелік інструкцій з охорони пратті ліючих на підприємстві. 
Інструкції, що розробляються, вводяться в дію наказом по підприємству. На підприємстві в 
наявності: Закон України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, усталювання



підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 із змінами. 
«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою КМУ 
від 01.08.1992 р. № 442, Технічний регламент Засобів індивідуального захисту, з а т в е р д ж е н и й  

Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761. Технічний регламент Знаків безпеки і захисту здоров'я 
працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 о. № 1262. НПАОП 0.00-2.01-05 
«Перелік робіт підвищеної небезпеки», 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 о х о р о н у  праці, шо діють на пі г т п р и гм с у гв і» . НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпеченян роботодавцями охорони п р а ц і  п р а ц і в н и к і в »  НПАОП 
0._00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної е к с п т т у я т я т т і ї 

електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБП. Пожежна безпека. Загальні в и м о г и » 1 ДК 003:2010 
«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. 
Ж_327 тощо. Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у  ві ттповідності д о  вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці».

Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний 
куток Охорони праці, ціллю якого є проведення праці, пропаганда безпечних умов праці та 
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань Куток охорони праці 
забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праь 
методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо

Примітки: 1 Фізична особа — підприємець 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, устаткування 
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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