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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

Приватне підприємство «Металургбудсервіс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

51931, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське вул. 8 Березня. 9-19
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 34455458, директор Матрос Олександр Олександрович, (067) 552-23-45
телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ email: mbs.povar@gmail.com_____________________________________________
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;

__________ Україна, Дніпропетровська область

_______________________________

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
ПАТ «Страхова
група» ТАС» поліс №АМ/5912161 від 07.03.2018________________________________
(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 ,_________Матрос Олександр Олександрович. _____________________________
(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 колодязях, шурфах.
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

(ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Роботи в діючих електроустановках
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна

напругою понад 1000 В та в зонах дії

струм у

високої частоти. Зберігання балонів.

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним.________
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

вибухонебезпечним та інертним газом. Зварювальні роботи._______________________
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

Інші відомості
Створена комісія с перевірці знань у складі - Матрос О.О. директор, Сметський В.Г.
енергетик, Закірова М.В. інженер ОП., наказ №03 від 12.01.2019 р . , , які пройшли
навчання в ДП ДНКК “Моноліт” з питань охорони праці та пройшли перевірку знань
у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської області 08.07.2016 р., а також усі члени
комісії та директор пройшли перевірку знань по наступним Правилам: «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті ” НГІАОГІ 0.00-1.15-07: «Правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.5987; Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП
0.00-5.11-85; Правила безпечної експлуатації електоустановок споживачів НПАОП
40.1-1.21-98__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

Згідно наказу № 06 від 09.01.2019 р. призначені відповідальні особи за зберігання та
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення

експлуатацію балонів; наказу №01 від 03.01.2019 р. призначена відповідальна______
і навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації нормативно-

особа за виконання робіт на висоті._______________________________________________
правової та засобів індивідуального захисту, матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення)

Газорізальники та електрогазозварники пройшли спеціальне навчання з Інструкції ОП
протокол №3 від 06.07.2018 р. та перевірку знань за програмою пожежно-технічного
мінімуму протокол №319 від 11.01.2019 р. усі працівники пройшли перевірку знань з
ОП (протокол №2 від 05.07.2018 р.)
Е договір № 101Г від 10.01.2018 р. з ТОВ фірма «Кріогенсервіс» на надання послуг
постачання балонів, Балони на підприємстві зберігаються у вертикальному положенні,
закріплені в гніздах і в ковпаках в спеціально обладнаному приміщенні.
Створена служба охорони праці призначені відповідальних осіб с охорони праці згідно
наказу № 01 від 03.01.2017 р.; згідно наказу № 08 від 12.01.17 р. розроблена,
затверджена та діє інструкція № 31-1 з охорони праці по проведенню вступного
інструктажу знов прийнятих робітників; наказ №06 від 10.01.2017 р. інструкція №ВІ01 з охорони праці при експлуатації, зберіганні і транспортуванні кисневих балонів;
наказ №12 від 16.01.2017 інструкція №ВІ-02 з охорони праці при виконанні робіт на
висоті, а також згідно Наказу №10 від 18.01.2017 р. Положення про систему
управління охороною праці ПП «Металургбудсервіс»; Положення про службу
охорони праці; Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з
питань охорони праці; Положення про уповноважених найнятими працівниками осіб з
питань охорони праці» та інші інструкції та Положення. Є в наявності засоби
індивідуального захисту - спецодяг, спецвзуття, брезентові рукавиці, рукавиці ПХВ,
захисні окуляри. Драбини, страхувальні пояси які пройшли випробування (протокол
№ 5 від 24.11.2018 р.)
В наявності: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
пожежної безпеки та цивільного захисту», «Журнал протоколів засідань комісії з
перевірки знань з питань охорони праці пожежної безпеки та цивільного захисту»,
«Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці», «Журнал обліку та збереження
засобів захисту», «Журнал обліку технічного обслуговування», а також є в наявності
навчально-методичне забезпечення та нормативно-правові акти з охорони праці. ЗУ
2694 “Закон України “Про охорону праці”, НПАОП 0.00-4.35-04 “Типове положення

про службу з охорони праці ”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті”, НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском»; «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 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 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”,
НПАОП
0.00-1.80-18
“Правила
з
будови
та
безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів”, НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями”, ДБН А.3.2-2-2009 “Система стандартІЕ
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Кодекс законів пре
працю України
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Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток
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, як

через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про Ц(
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."._____ .

