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відповідності матеріально-техніч*ю ї^^ій--5-^^^^^^^ 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬШСТЮ 

«МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50103. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності,
буд. 97, приміщення 2

місцезнаходження,

код еДРПОУ 42950233:
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Коломоєць Артем Геннадійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

0969812176
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 пощти

Дніпропетровська область
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) мащин, 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, Коломоєць Артем Геннадійович
(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 підвишієної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 дод.6 постанови КМУ 
№ 1107 від 26.10.2011 p.):

-  роботи верхолазні (п.14 дод.6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.): 
- земляні роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри або в зоні

розташування підземних комунікацій (n.9 дод.6 постанови КМУ № 1107 від
26.10.2011 p.):

-  роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) 
(п.8 дод.6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.):

- зберігання балонів із стисненим (кисень технічний), зрідженим (пропан-бутан) 
газом (п.ІВ дод.6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.):



-  зварювальні роботи (п.19 дод.6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.); 
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Д0Д.6 постанови

КМУ № 1107 від 26.10.2011 p.):
-  роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) 

та в зонах дії струму високої частоти (п.16 дод.6 постанови КМУ № 1107 від
26.10.2011 р.)

(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 місць: 21, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 16
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): 1

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

Інщі відомості
Директор ТОВ «МС» Коломоєць А.Г. пройщов перевірку знань загального курсу 

охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. після проходження навчання у 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.).

Наказом № 2-ОП від 16.04.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор Коломоєць А.Г. та члени комісії: інженер з охорони 
праці Свист С.Ю., начальник дільниці Панаровский О.С., пройщли перевірку знань 
загального курсу охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019
ЕЛ

Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки інженер з охорони праці Свист 
С.Ю. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В) та члени комісії: майстер 
Гребенюка В.М. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), начальник дільниці 
Панаровский О.С. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В) пройшли навчання у 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПЛОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (протоколи № 81-124ЕЛ-2019 від 25.04.2019 
p., № 81-124ВЕЕН-2019 від 25.04.2019 p.).

Голова комісії перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 -  інженер з охорони праці 
Свист С.Ю. та члени комісії: начальник дільниці Панаровский О.С., майстер 
Гребенюк В.М. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-410- 
19 від 26.04.2019 р.) та в ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 8/59 від 15.03.2017 
p., № 8/42 від 08.08.2018 р.)

Голова комісії перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12 -  інженер з охорони праці 
Свист С.Ю. та члени комісії: начальник дільниці Панаровский О.С., майстер 
Гребенюк В.М. пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки



лі. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБЩ» в ТОВ «НВЦ
■Ірофесійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 

Київській області (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.).
Голова комісії перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12. НПАОП 0.00-1.81-18., 

НПАОП 0.00-1.76-15. НПАОП 0.00-5.11-85 -  інженер з охорони праці Свист С.Ю. та 
члени комісії: начальник дільниці Панаровский О.С.. майстер Гребенюк В.М. 
ПРОЙШЛИ навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві (ДБЩ», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». ІШАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.).

Наказом № 10-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства начальника дільниці 
Панаровського О.С. (У група з електробезпеки, до і понад 1000 В), у разі його 
відсутності -  майстра Гребенюка В.М. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В), які 
пройтттли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила улаштування 
електроустановок». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(протоколи № 81-124ЕЛ-2019 від 25.04.2019 p.. № 81-124ВЕЕН-2019 від 25.04.2019 p.).

Наказом № 10-ОП від 17.04.2019 р. затверджено:
-  перелік робіт в електроустановках напругою понад 1000 В. що виконуються за 

розпорядженням;
-  перелік робіт, які можуть виконуватися персоналом підприємства в діючих 

електроустановках напругою понад 1000 В за нарядом-допуском:
-  список посадових осіб, які уповноважені на одноособовий огляд діючих 

електроустановок, видачу нарядів та розпоряджень, бути керівниками робіт, 
наглядачами, підготовлювати робочі місця і допускати, видавати дозвол на 
підготовку робочих місць:

-  список працівників, яким надано право роботи під наведеною напругою на 
струмопровідних частинах електроустановок напругою понад 1000 В:

-  список електротехнічних робітників, що допущені виконувати роботи в 
електроустановках напругою понад 1000 В.

Робітники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В мають відповідну технічну освіту:

-  свідоцтво № 045-19-02 від 31.01.2019 р. Морозова В.А. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) про отримання професії електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування п’ятого розряду, видане ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання»:

-  посвідчення № 224 від 16.11.2012 р. Богінської С.М. (IV група з електробезпеки, 
до та понад 1000 В) про отримання професії електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування четвертого розряду, видане Мі 111 
«ГРАНТ»



пройшли чергову перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
.сплуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» у комісії ТОВ «МС» (протокол № 7 від 27.04.2019 p.): перевірку знань 
інструкції з ОХОРОНИ праці № 14 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування комісією ТОВ «МС» (протокол № 12і від 27.04.2019 p.).

Наказом № 11-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідальних за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, за безпеку під час 
зберігання балонів із стисненими і зрідженими газами -  газами -  начальника дільниці 
Панаровського О.С., на час його відсутності -  майстра Гребенюка В.М., які пройшли 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», ППАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-410-19 від
26.04.2019 р.).

Проценко М.М. отримав у ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» професію 
електрогазозварника (свідоцтво № 187-19-01 від 28.03.2019 р .\  пройшов перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» (протокол № 5 від 27.04.2019 p.). інструкцій з охорони праці № 2 для 
газозварника (газорізальника), 16 при експлуатації, зберіганні і транспортуванні 
балонів із зрідженими, стисненими і розчинними газами (протокол № 8і від
27.04.2019 р.) комісією ТОВ «МС».

Наказом № 12-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідальних за безпеку при 
виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах.
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), з 
правом видачі нарядів-допусків -  начальника дільниці Панаровського О.С., у разі 
його ВІДСУТНОСТІ -  майстра Гребенюка В.М., які пройшли навчання НПАОП 0.00- 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Київській області (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.).

Робітники, що виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах.
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах) пічник Гребенюк В.Р.. монтажник Неруш В.М. пройшли перевірку 
знань ЬШАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» (допуск до виконання робіт газонебезпечних, в колодязях, 
шурфах, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, траншеях, замкнутому просторі) 
у ТОВ «НКИ «Моноліт» (протокол № 1/9 від 09.01.2019 p.), перевірку знань 
інструкції з охорони праці № 12 при виконанні газонебезпечних робіт комісією ТОВ 
«МС» (протокол № 10І від 27.04.2019 р.)

Наказом № 13-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідальних за безпеку при 
виконанні робіт на висоті, верхолазних робіт, з правом видачі нарядів-допусків -  
начальника дільниці Панаровського О.С., у разі його відсутності -  майстра 
Гребенюка В.М., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 р.) та в ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань



л сією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 
59 від 15.03.2017 р Л
Монтажники Конахін М.М., Дубина С.П. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00- 

1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» з наданням 
допуску на проведення верхолазних робіт з використанням індивідуальних 
страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» (протокол № 81-421-19 від 26.04.2019 p.): пройшли перевірку
знань інструкції з охорони праці № 10 під час виконання робіт на висоті та 
верхолазних робіт комісією ТОВ «МС» (протокол № 7і від 27.04.2019 p.).

Наказом № 14-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідальних за безпеку при 
виконанні земляних робіт, шо виконуються на глибині понад 2 м або в зоні 
розташування підземних комунікацій, з правом видачі нарядів-допусків -  начальника 
дільниці Панаровського О.С., у разі його відсутності -  майстра Гребенюка В.М., які 
пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»
і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.).

Робітники, шо виконують земляні роботи, на глибині понад 2 м або в зоні 
розтацгування підземних комунікацій муляр Волков В.В., слюсар-ремонтник 
Маковський А.А., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 
Курбатов С.К. пройшли перевірку знань ЕРПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол 
№ 4 від 27.04.2019 p.), інструкції з охорони праці інструкцій з охорони праці № 15 
при виконанні земляних робіт, шо виконуються на глибині понад 2 м або у зоні 
розташування підземних комунікацій (протокол № Н і від 27.04.2019 р.) у комісії 
ТОВ «МС».

Наказом № 14-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідальних за безпеку при 
виконанні обстеження, ремонту та чишення димарів, повітропроводів -  начальника 
дільниці Панаровського О.С., у разі його відсутності -  майстра Гребенюка В.М., які 
пройшли навчання НРПА.ОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 р.) та в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 8/59 від 15.03.2017 p.); навчання НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 8/34 від 01.08.2018 p.).

Гребенюк В.Р. отримав професію пічника четвертого розряду у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека» (посвідчення № 478-1-2018 від 01.06.2018 p.): пройшов 
перевірку знань 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» (протокол № 4 від 27.04.2019 p.), НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» (протокол № 5 від 27.04.2019 p.), 
інструкції з охорони праці № 7 для пічника комісією ТОВ «МС» (протокол № 9і від
27.04.2019 р.).



/аказом № 15-ОП від 17.04.2019 p. призначено відповідальних за безпечне 
іконання зварювальних робіт -  начальника дільниці Панаровського О.С. (V група з 

.електробезпеки, до і понад 1000 В), на час його відсутності -  майстра Гребенюка В.М. 
(V група з електробезпеки, до і понад 1000 В), які пройшли навчання з питань 
пожежної безпеки (забезпечення виконання заходів з пожежної безпеки) у ТОВ 
«НКІІ «Моноліт» (протоколи № 25 від 22.03.2017 p., № 38 від 26.04.2017 р.) та 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області (протоколи № 81-124ЕЛ-2019 від
25.04.2019 p., № 81-124ВЕЕН-2019 від 25.04.2019 p.).

Зварювальні роботи виконуються Устименко Г.А. (III група з електробезпеки, до 
1000 В), який має атестацію на допуск до ручного дугового зварювання металевих 
несучих огороджуючих конструкцій, технологічного обладнання та трубопроводів, 
конструкцій вантажопідіймального обладнання та підйомників (протокол № КВ99- 
1302-2018 від 05.06.2018 р. виданий ТОВ «НВЦ «Професійна безпека») та пройшов 
перевірку знань інструкції з охорони праці № З для електрозварника ручної зварки 
комісією ТОВ «МС» (протокол № 6і від 27.04.2019 р.) та 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» у комісії ТОВ «МС» (протокол № 7 від
27.04.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 1-ОП від 16.04.2019 р. створено службу з охорони 
праці: функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Свиста 
С.Ю.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види 
робіт підвишеної небезпеки та на професії. Наказом № 3-ОП від 17.04.2019 р. 
затверджено перелік інструкцій з охорони праці, шо діють на підприємстві. В тому 
числі затверджено інструкції з охорони праці: № 10 під час виконання робіт на висоті 
(верхолазних робіт та робіт, шо виконуються за допомогою механічних та 
будівельних підіймачів): № 15 при виконанні земляних робіт, шо виконуються на 
глибині понад 2 м або у зоні розташування підземних комунікацій: № 12 при 
виконанні газонебезпечних робіт: № 16 при експлуатації, зберіганні і 
транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчинними газами: № З для 
електрозварника ручної зварки: № 7 для пічника: № 13 при виконанні робіт в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В: № 14 для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування: № 11 під час роботи з ручим електрифікованим
інструментом.

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,

Ла підприємстві зберігаються:
-  балони із зрідженим газом (пропан-бутан), 2015 р.в., Україна, З од.;
-  балони із стисненим газом (кисень технічний). 2015 р.в.. Україна. З од.
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.

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним, ацетиленом зберігаються у 
приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються 
роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів укладено договір з спеціалізованим підприємством, яке має 
дозвіл управління Держпраці на заправку балонів.

Для проведення земляних робіт підприємство уклало договір з ТОВ 
«МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ» на надання послуг 
екскаватора-навантажувача JCB 4СХ SITEMASTER. у якого є дозвіл на його 
експлуатацію № 0988.17.12 від 22.08.2017 p.. діє до 21.08.2022 р.

Для зварювальних робіт застосовується зварювальний апарат типу ВДМ25-630. інв. 
№ 000766001111. Електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК 
Криворіжелектромонтаж» випробувана ізоляція зварювального апарату типу ВДМ25- 
630, інв. № 000766001111 (протокол № 194 від 26.04.2019 p.).

При обстеженні, ремонті і чищенні димарів, повітропроводів ТОВ «МС» 
застосовує дриль електричний, перфоратор «BOSH», шліфувальна мащинка кутова 
«STARK AG 1010». які випробовуються електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК 
Криворіжелектромонтаж».

Результати перевірки і випробування електроінструменту, трансформатора 
зварювального відповідно п.6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних 
світильників».

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

-  каски, Україна, 15 од.;
-  пояси лямочні ПЛК з амортизаторами, 2015 р.в., Україна. 4 од.;
-  протигази шлангові з рятувальними мотузками, 2013 р.в., Україна, 2 од.;
-  газоаналізатори GasBadge Pro, 2012 р.в.. Франція. 2 од.;
-  маски ТИПУ ЗМ 6700. 2013 р.в.. Польща. 8 од.;
-  респіратори пилозахисні, 10 од., Україна;
-  набір слюсарного інструменту з ізолюючими рукоятками, набір вантаж-куль 0  

80 мм. 0  100 мм. 0  150 мм; йорж; дзеркало; зубило; долото; молоток-кирка; 
кельма; рівень; рейка; схил; страхувальні пояси і мотузки; драбина; захисні 
каски; респіратори; захисні окуляри; тягонапоромір ТІіМП-3; анемометр 
крильчатий;



діелектричні рукавички. 5 павд. 2015 р.в.. Україна: діелектричні боти, 2015 р.в.. 
Україна. 5 пари: вимірювальні штанги типу ШИИЭ 35-330. 2015 р.в.. Україна. 2 
од.: покажчики напруги «Контакт-55Э», 2015 р.в.. Україна. 5 од.: покажчики 
напруги «Пошук-1». 2015 р.в.. Україна, 10 од.: пасатижі, 2015 р.в.. Україна. З од.:

-  викрутки шліцові, 2015 р.в.. Україна. 10 од.
Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки.
Електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕРВК Криворіжелектромонтаж» проведені 

випробування засобів захисту від електричного струму.
Наказом № 8-ОП від 17.04.2019 р. створено комісію з перевірки, організації 

періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації. Комісією 
випробувані 02.05.2019 р. пояси лямочні ПЛК з амортизаторами (4 шт.).

У ТОВ «МС» 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 «МС» забезпечено нормативно-правовою документацію, що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в Т.Ч.:

-  Закон України «Про охорону праці».
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:
-  ІШАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»:
-  ЬШАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»:
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті»:
-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»:
-  НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»:
-  НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві f ДБЩ»:
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
-  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».
Матеріально-технічна база ТОВ «МС» відповідає вимогам законодавства з питань

охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «МС» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою  
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання.



/руктажу Працівників з питань трудового законодавства, охорони 
охорони праці.
ітеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А.Г. Коломоєць
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^  р.

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.”.


