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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МАГРЕФ»_______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50019 Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Вулиця Прорізна, будинок 1- 
в, ЄДРПОУ: 36510798, Недогарський Руслан Іванович (0564) 92-11-08________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
vsemencha@maqnezlt.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;

___________Роботи виконуються на території України________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

__________________________договор_____ не_____ укладався_____________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

 ̂ Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

____________________________ не проводилась_______________________________________
(дата проведення аудиту)

Я ,____________ Недогарський Руслан Іванович__________
(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: . ^
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

-Автонавантажувач вилковий (ГБО) DOOSAN G30G,________________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

2011 p.. країна виробник Корея, завод.№ FGAOY-1480-00430, держ.номер 
Т08784АЕ. свідоцтво пор реєстрацію АЕ006648 від 16 листопада 2018 р. видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.______________

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 11. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виниенення травм 8__________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір №1.М.-СУБ від 01 січня
2012 р.) Дніпропетровська обл., м. Крівий Ріг, вуя. Модрвська 1-В, стоянка ТТЗ

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:vsemencha@maqnezlt.com


знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Верстовая 37 (договір оренди б.н. від 
01 липня 2009 р._______________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ відомості Недогарський Руслан Іванович -  керівник СОП; Скрижевський 
Олександр Анатолійович -  інженер з охорони праиі: Семенча Володимир 
Володимирович -  начальник будівельно-монтажного відділу: Кудрін Михайло 
Юрійович -  виконроб, пройшли навчання в ТОВ «HBU «Професійна безпека» та 
у ТОВ HKU «Моліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
Законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №1/23 від 09 
січня 2019 р.)

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг с протоколу N° 81-245-17 від 25 травня 2017 p.):
_____ НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній
промисловості ( витяг с протоколу № 81-694-17 від 15 грудня 2017 р ):
_____ НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті (витяг с протоколу № 12/115 від 21 травня 2018 p.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг с ПРОТОКОЛУ № 3/113 від 27 травня 2019 p.):

НПАОП 0.00-1.18-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(витяг с протоколу № 3/102 від 21 травня 2019 р ):

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (витяг с протоколу № 4/29 від 04 квітня 2019 p.):

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії (витяг с протоколу № 1/40 від 
16 січня 2019 p.):

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (витяг с протоколу № 1/1 від 09 січня 2019 p.):

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг с протоколу № 2/41 від 06 лютого 2019 p.);

Законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№4/18 від 03 квітня 2019 р.)

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила о х о р о н и  праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг с протоколу № 2/42 від 06 лютого 2019 p.);___________________

{прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На ТОВ «МАГРЕФ» наказом від 05.05.2017 р. № 4 створена служба з 
ОХОРОНИ праці: наказом 05.05.2017 р. № 5 затверджено Положення про охорону 
праці: тим же наказом № 5 від 05.05.2017 року затверджено положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві._____________________

наявністю служби охорони праці.

Наказом від 05.05.2017 р. № 8 проведен перегляд інструкцій з ОП, в тому 
числі: інструкція № 1 вступний інструктаж: Інструкція з охорони праці №5 при 
виконанні робіт на висоті: Інструкція з охорони праці №26 для осіб, які 
користуються вантажопідіймальними машинами чи механізмами, що керуються
з підлоги._________________ __________________________________________

Наказом від 05.05.2017 р. №200 начальника будівельно монтажного 
Ri^^lny Семенча Володимир Володимирович призначено відповідальною особу 
за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію своєчасного огляду 
та справний технічний стан, який пройшов навчання в ТОВ “НВІ_1“ Професійна 
безпека: законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу



№81-219-17 від 12 травня 2017 р. НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (витяг с 
протоколу № 81-113-18 від 16 лютого 2018 p.): НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97 Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1- 
1.32-01, Правили експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 
(витяг с протоколу № 81-22ЕЛ-2017 від 14 грудня 2017 p.), перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Наказом №30 від 22.03.2019 р. відповідальною особою за безпечним 
виконанням робіт на висоті призначено Семенча Володимир Володимирович.

Наказом по підприємству від 05.05.2017 р. №6, створена служба з 
охорони праці. Функції службі охорони праці покладені на інженера з охорони 
праці Скрижевського Олександра Анатолійовича (наказ від 20 березня 2019 р.)

На підприємстві наказом від 22 березня 2019 р. №34 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, в складі:

Голова комісії: генеральний директор Недогарський Р.І.,
члени комісії: начальник будівельно-монтажного відділу Семенча В.В. та 

інженер з охорони праці Скрижевський Олександр Анатолійович.

Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспортний 
засіб Вороненко В. О. пройшов навчання в ТОВ “Моноліт" за професію водій 
навантажувача свідоцтво № 2938 про присвоєння кваліфікаційного рівня з 
роботічних професій від 15 березня 2018 р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорт, керівництво з експлуатації та експертиза ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці» №12.2-17-09-0010.18). Раз на рік проводиться 
технічний огляд спеціалістами ДП «Криворізький експертно-технічний центр 
Держпраці» (останній ТО пройшов у квітні 2019 p., черговий техогляд у квітні 
2020 p.). Ремонт та технічне обслуговування технологічних транспортних 
засобів проводиться власною ремонтною службою підприємства__________

На підприємстві в наявності пояси запобіжні, які придбані у березні 2019р.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети 
по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.______

Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони 
праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників 
до виконання робіт, (протокол № 3/113 від 27 березня 2019 р. Бурикін О.О., 
ПРОТОКОЛ №2 та №42 від 06 лютого 2019 р. Чугунов О.В., Мамонтов І.В. 
Вороненко В.А) «Законів і нормативних актів про охорону праці, пожежної і 
електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, гігієни праці і 
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної 
безпеки і надзвичайних ситуацій на виробництві», «Правил з охорони праці



під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и . Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та

Працівники ТОВ «МАГРЕФ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам. заинятим будівельному виробництві. Наказ
Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 № 126.______________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Закон України”Про о х о р о н у  праці” . Правила пожежної безпеки в Україні, 
Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки 
НПАОП 63.11-7.04-84, Вимоги безпеки при роботі на висоті НПАОП 0.00-7.07-07. 
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці жінок НПАОП 0.03-8.08-93, Положення 
про ПОРЯДОК забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
ВЗУТТЯМ та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.26-96, 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21- 
98 , Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.ЗР
ОЇ , Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском 
0.00-1.81-18. Правила експлуатації вогнегасників НАПБ Б.01.008- 2004, Правила 
ОХОРОНИ праці під час виконання робітна висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12, Типове 
положення про комісію з питань праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-93,
Типове положення про слу;>>̂ §«ааіі!ау)они праці НПАОП 0.00-4.21-04.

іічної бази навчально-методичного забезпечення)

Иіціали то ппрізвииде)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці __

2 0 :^|э .

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


