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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань о̂^орони праці

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

49005. м. Дніпро, вул. Олеся Гончара. 16. код згідно з ЄДРПОУ 24446930._______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

генеральний директор - Смірнов Євген Вікторович. (056В77-8-377._____________________________
прізвище, ім'я та но багькові керівника, номер телефону,

e-mail: office@.metal-ltd.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, тюмер телефону, телефаксу, адреса електронтюї пощтн;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області ___________________________________
місце виконання робіт нідвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машни, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії.

строк дії сграховоі о полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Не проводився____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Смірнов Євген Вікторович.
(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:
Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.______________________________________
Роботи, що виконуються на висоті 1.3 м.
Зберігання багюнів із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан, ацетилен.
вуглецевий газ)._____________________________________________________________________________
Зварювальні роботи. ____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: автонавантажувач ЛЗА 4014 М. 1988 року випуску. СРСР.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

державний номер Т 9762 ДП. свідоцтво про реєстрацію ТТЗ серія ТДП № 9762 від 04.10.2005 р.
виконуються та/або експлуа'іуються (застосовуються) без отримання

видане Головним управлінням Держнаглядохоронпрапі України в Дніпропетровській області
та/або машин, механізмів, відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  9, в тому ЧИСЛІ на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  4
кількість робочих місць, у 'гому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення іравм.

Офісне, виробничі, складські приміщення та гараж орендовані (Договір оренди б/н з ТОВ «МЕТАЛ 
ЕКС» від 03.05.2017 р.) знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська. ЗО_____________

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

Інші відомості
Генеральний директор Смірнов Є. В. та головний інженер -  інженер з охорони праці Мартиненко 
В. І.. Турчин В.Ф. -  пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, безпеки праці в галузі вибухонебезпеки. виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат». 
Протокол від 14 грудня 2018 р. № 2673 Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області.
Мартиненко В. І. та Турчин В.Ф пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________



ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В) (Витяг з протоколу № 030 від
27.02.2017 р Л________________________________
НГІАОП 0.00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском (Витяг з протоколу № 033 від 20.02.2019 р.)____________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (Витяг з 
протоколу № 114 від 08.06.2018 р.)
Правила пожежної безпеки в Україні (Витяг з протоколу № 106 від 01.02.2017 р.)______________ _
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. (Протокол № 
028-1 від 01.02.2019 р.)_______________________
Наказом № 19-ОП від 01.03.2019 р. начальника виробництва Надежка В. В. призначено 
відповідальним за безпечну експлуатацію та організацію ремонту технологічних транспортних 
засобів та Наказом № 14-ОП від 14.01.2019 р. відповідальним за зварювальні роботи на 
пілпришстві. Надежко В. В. пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» Законів та нормативних 
актів з охорони праці в обсязі загального курсу з охорони праці (Витяг з протоколу № 198 від 
27.10.2016 p.). Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 
(Витяг з протоколу № 28-1 від 01.02.2019 p.). Правила ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (V група до і вище 
1000 В) (Витяг з протоколу № 115 від 10.05.2019 p.). Правила пожежної безпеки в Україні (Витяг з
протоколу № 016 від 28.03.2019 р.)____________________________________________________________
Наказом № 19-ОП від 01.03.2019 р. начальника хімічної лабораторії Косенко Т. М. призначено 
відповідальною за безпечне зберігання та експлуатацію судин під тиском, яка пройшла навчання 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-
18 (Витяг з протоколу № 033 від 20.02.2019 р.)______________________________________________
Наказом № 21 від 31.03.2019 р. начальника виробництва Грицака С. Т. призначено відповідальним 
за безпечне виконання робіт з радіаційного контролю металобрухту, який пройшов навчання в 
Дніпропетровському інституті професійного розвитку і освіти (Витяг з протоколу № 20 від
29.05.2019 р.)____________________ _̂_______________________________________________________
Наказом № 22 від 27.06.2019 р. відповідальним за проведення інструктажів з охорони праці та 
контролю безпечного виконання робіт з радіаційного контролю призначено інженера-метролога 
Ляхова О. С.. який пройшов навчання та перевірку знань у Дніпропетровському інституті 
професійного розвитку і освіти (Витяг з протоколу № 20 від 29.05.2019 р.)
Наказом № 21 від 29.05.2019 р. експедитора Нагорного М. В. призначено відповідальним за 
безпечне проведення піротехнічного контролю металобрухту, який пройшов навчання у 
Дніпропетровському інституті професійного розвитку і освіти (Витяг з протоколу № 45 від
10.10.2018 р.)_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані га промислової безпеки;

Наказом № 04-ОП від 20.01.2017 р. створена служба з охорони праці. Функції з охорони праці 
покладені на інженера з охорони праці Мартиненка В. І. (Наказ 04-ОП від 20.01.2017 р.)
Наказом № 21-ОТ від 03.12.2011 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
Голова комісії -  головний інженер Мартиненко В. І., члени комісії: Турчин В.Ф.. Надежко В. В. 
Також на підприємстві розроблені: О
-  Положення ПРО службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 23-ОП від 

03.12.2018 р.)
-  Положення ПРО комісію з питань охорони праці (Протокол зборів трудового колективу ТОВ 

«МЕТАЛ» № 2 від 0 1.11.2018 р.)
-  Положення про порядок навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (Наказ 

про перегляд та затвердження № 23-ОП від 03.12.2018 р.)
-  Положення про систему управління охороною праці СУОГІ (Наказ про перегляд та 

затвердження № 23-ОП від 03.12.2018 р.)
-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження 

№ 23-ОП від 03.12.2018 р.)
-  Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження 

№ 12-ОП від 23.01.2017 р.)
-  Наказ про перегляд № ОЗ-ОП від 14.01.2019 р. складу комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці
-  Згідно вимог Положення ПРО розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві розроблено 

та затверджено 54 інструкції з охорони праці, в тому числі Інструкція № 2-ОП з охорони праці



для піротехніка. Інструкція № 14-ОП для водія автонавантажувача. Інструкція № 19-ОП з 
ОХОРОНИ праці під час ручного електродугового зварювання та виконання вогневих робіт. 
Інструкція № 44-ОП з охорони праці під час експлуатації апаратів і судин під тиском. Інструкція 
№ 51-ОП з охорони праці для (Ьахівця з радіаційного та хімічного захисту (Наказ про перегляд 
та затвердження № 27-ОП від 30.06.2017 р.)

-  На підприємстві ведуться журнали вступного інструктажу, інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці, реєстрації інструкцій з охорони праці, видачі інструкцій, ведення протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та ін._____________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведения навчання та іиструкта>і<у з питань охорони праці,

Працівник підприємства, який експлуатує електронавантажувач -  Канілов М. М. пройптов 
курс навчання і витримав іспити в ТОВ «УК СПЕКТР», допущений водієм навантажувачів З 
(третього) розряду. Посвідчення № 01062. Протокол № 127 від 16.06.2016 р. Повторну перевірку 
знань за правилами охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18
пройшов в ТОВ «УК СПЕКТР» Протокол № 028-1 від 01.02.2019 р.___________________________

Електрозварник Олексійчук С. М. пройшов курс навчання і витримав іспити у ТОВ «УК 
СПЕКТР», допущений електрогазозварником З (третього) розряду. Посвідчення № 01513,
Протокол № 189 від 29.08.2018 р.__________________________________________________________

Ляхов О.С. закінчив Одеський технікум вимірювань Державного комітету стандартів РМ 
СРСР за спеціальністю -  радіотехнічні вимірювання, кваліфікація -  технік-метролог (диплом Э-1
№ 230182 01.03.1976 р.).__________________________________________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18. Правила ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ та інструкцій з
охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт._____________________
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Дніпровському
центрі первинної медико-санітарної допомоги № 8.__________________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на технологічні транспортні засоби та обладнання, що 
декларується). Раз на рік проводиться технічний огляд експертами ДП «Прилніпровський ЕТЦ 
Держпраці» (акт від 10.04.2019)___________________________________________________________

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згілно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, рятувальні ремені, запобіжні пояси ПБ-1 (акт випробування від 
04.03.2019) та ін.) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту.___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «МЕТАЛ» уклало договір № 1203 від 08.01.2019 р. з ПрАТ «Лінде Газ Україна» на 
постачання промислових газів у баіюнах. Балони з газами зберігаються в спеціальних металевих 
шафах, які захищають від опадів та сонячних променів. Кількість балонів: кисень -  9 шт.. пропан-
бутан -  2 шт.. ацетилен -  1 шт.. вуглецевий газ -  1 шт._______________________ _______________
Для радіологічного контролю металобрухту ТОВ «МЕТАЛ» застосовує Радіометр -  дозиметр 
Стора-ТУ. виробник ПП «НВПП «Спаринг-Віст центр», рік випуску -  2013. дата повірки -  
18.10.2018р. Щорічно державну повірку приладу виконують фахівці ДП
«Дніпростандартметрологія».______________________________________________________________
Для зварювальних робіт ТОВ «МЕТАЛ» використовує зварювальний апарат «Дніпро -  М»_______
MIG/MMA-210. рік випуску -  2015.________________________
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; «Правила охорони праці під 

час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Правила пожежної 
безпеки в Україні. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18. Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00- 
1.83-18. Правила безпеки при заготівлі брухту та відходів чорних та кольорових металів та ін. 
Обслуговування технологічних транспортних засобів ТОВ «МЕТАЛ» проводить своїми силами.



На підприємстві розроблені та затверджені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. ТОВ 
«МЕТАЛ» має необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються. 
Підприємство забезпеч! 
посібниками.

нормі

/ (підпис)

0 9 .Ш 0 1 9 р .

2С1ДНОЮ навчально-методичною літературою та наглядними

і-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Є. В. Смірнов
(ініціали та прізвище)

їкларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Цержпраці 20 р. N

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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