
Л Р К П А Р А П Т ЯДЕКЛАРАЦІЯ і0В 2019
відповідності м атеріально-техн ічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ _______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МЕТІНВЕСТ -  КРИВОРІЗЬКИЙ______________

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”_________________________________________________
50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська,будинок 1

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 35484610
код згідно з ЄДРПОУ,

_______  керівник - генеральний директор Левченко Олександр Валерійович______________
прізвище,ім’я та по батькові керівника,

тел. (056) 404-94-01, факс (056) 404-94-25
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 пошти;

___________50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська, будинок 1________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір обов'язкового 
страхування цивільної вілповідності суб'єктів господарювання за______________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

шкоду, яка може бути задіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій і санітарно - епідеміологічного характеру від 02.05.2019 СТД № 3451183. укладений з 
ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА". термін дії до 02.05.2019._______________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
______________________________________не проводився ___

(дата проведення аудиту)

Я, Левченко Олександр Валерійович
(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 метра_________________________________________________________________________________

(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

1725 робочих місць (в тому числі 15 робітників та 5 посадових осіб, які зайняті на виконані
кількість робочих місць, у тому числі тих,
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заявлених робіт підвищеної небезпеки) 12 - робочих місць, в тому числі на яких існує ризик
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

________________________________ виникнення травм________________________________________
Промисловий майданчик TOB "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" розташований в приміській зоні___________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

міста Кривого Рогу. Для здійснення виробничої діяльності підприємство орендує________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

майновий комплекс у ПРАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ".__________

Інші відомості: Генеральний директор Левченко О.В., пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці в ДП "Головний навчально -методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 №501-16).__________________________________________________________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці (наказ про створення служби охорони праці від
03.01.2017 № 018/01). Служба з охорони праці ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО- 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" пілпорялкована безпосередньо генеральному директору підприємства. 
Служба охорони праці має наступну структуру: керівник служби - директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології.____________________________________________________________
Спеціалісти служби охорони праці: начальник відділу з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони: 
начальник відділу промислової безпеки: начальник відділу лінійного контролю: начальник відділу 
екології: провідний інженер з цивільної оборони: провідний інженер з пожежної безпеки: інженер з 
технагляду 1 категорії: провідний інженер по роботі з підрядними організаціями; провідний інженер 
з бюджетування, стандартизації, статзвітністі та аналізу; інженер по забезпеченню і застосування 
спецодягу, спецвзуття та 313 1 категорії; провідний інженер з технагляду за будівлями і спорудами; 
провідний інженер з охорони праці; інженер з охорони праці 1 категорії; інженер з охорони праці
2 категорії; провідний інженер з охорони праці навколишнього середовища; інженер з охорони 
навколишнього середовища 1 категорії; лікар з гігієни праці.___________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом по підприємству від 11.10.2018 № 1005 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор з охорони праці, промислової 
безпеки та екології Ткачук О.Д.; заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці та 
промислової безпеки Хорольська О.В.; члени комісії - в.о. начальника управління ремонтів 
Сорокотяга Д.А., головний енергетик Степура В.А., начальник ОЛК Карпенко С.Ю., представник
профспілкового комітету ТОВ " МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" (за узгодженням)._______________________

Всі члени комісії пройшли навчання із загального курсу охорони праці в ДП "Головний 
навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 501-16, від 15.01.2018 
№ 520-17. від 13.09.2018 № 362-18); з НПАОП 27.0-1.01-08 "Правила охорони праці в металургійній 
промисловості", НПАОП 27.5-1.46-14 "Правила охорони праці у ливарному виробництві" в 
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 501-16); з 
НПАОП 27.1-1.06-08 "Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці при роботі з інструментами 
та пристроями" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.06.2019 № 250. від 21.03.2018 № 73. від 24.03.2019 № 16); з НПАОП 27.0-4.02-90 "Положення 
про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в
організаціях Міністерства металургії СРСР" в ДП "Головний навчально-методичний центр



Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 27.12.2016 № 507-16); з "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів": в ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" (IV група з електробезпеки, допущені до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, 
V група з електробезпеки, допущені до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 215-16, від
28.12.2016 № 217-16, від 28.12.2016 № 219-16)._______________________________________________
На підприємстві розроблено, затверджено та діють Положення: "Положення про систему 
управління охороною праці", затверджене наказом від 03.01.2017 № 08;"Положення про службу 
охорони праці -  Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та екології", затверджене наказом 
від 31.08.2018 № 853: "Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
затверджений від 18.09.2017; "Положення про систему видачі змінного завдання", затверджене 
наказом від 07.12.2016 № 018/03; "Положення про біркову систему допуску до ремонту 
технологічного обладнання з приводом, затверджене від 03.10.2017" "Положення про комісію з 
питань охорони праці на ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ"". затверджене протоколом загальних зборів 
(конференції) трудового колективу ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ"" від 29.08.2018 № 78; "Положення 
про роботу уповноважених трудовим колективом з питань охоронипраці". затверджене протоколом
загальних зборів трудового колективу від 29.08.2018 № 78.____________________________________

Наказом від 29.12.2016 № 203 призначено відповідальним за електрогосподарство 
підприємства - головний енергетик Степура В .О., який пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці, 
має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000 В 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016
№ 507-16)._______________________________________________________________________________

Наказом від 20.09.2019 № 1082 призначено осіб відповідальних за безпечне виконання робіт 
на висоті: в механоскладальному цеху -  майстрів Пілявську Л.М.. Банного І.І., Білоусова В.Ю., 
Ялового Р.П.. Кожуховського І.І., Лаврентьева Р.В., енергетика Погана С.в.; в 
сталефасоноливарному цеху -  заступника начальника цеху Ланткевича Т.В., начальників змін 
Попова К.В.. Тукало І.О., Колкнева A.B., Міхіна В.Л., майстрів Кривульського М.М., Метелю I.A., 
енергетика Яцеленко О.В., механіка Жука П.М.; в цеху металоконструкцій -  заступника начальника 
цеху Лежепьокова В.Л., електромеханіка Дмитренко О.О., майстрів Остапенко Г.Г.. Косенко P.M., 
Чиганцева О.С.. Дзюбу В.О.; в копровому цеху -  майстрів Прудкого О.Л.. Терещука С.І.; в 
модельному цеху -  начальника дільниці Семко С.О., майстра Семко М.О.; в 
ремонтно -  інструментальному цеху -  начальника цеху Медведева О.В., начальника дільниці 
Благуна Р.В.. електромеханіка Чухан В.О.; в енергоцеху -  начальника цеху Мітютко І.О.. начальник 
дільниць Бойко Д.О.. Ясельського Ю.П.. майстрів Токарева С.О.. Цвитун Д.С.. Кохан Я.В., 
Ханіна І.М.; в транспортному цеху -  начальників дільниць Аксьонова C.B.. Мукоїду В.в„ 
електромеханіка Коновалова Д.І.. майстра Лучик 1.1., які пройшли навчання та перевірку знань з 
НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ТОВ "ЦТОР" та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.06.2019 № 250. від 21.03.2018
№ 73. від 24.03.2019 № 16).________________________________________________________________
_____ Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії,
вілпові дальними особами та працівниками підприємства, а саме:______________________________
_____з загального курсу "Охорона прані":___________________________________________________

- генеральний директор Левченко О.В.. директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології Ткачук О.Д., начальник в і л л і л у  охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В., 
провілний інженер з охорони праці Холмірзаєва Т.П., інженер з охорони праці 1 категорії Саницька
І.В... інженер з охорони праці Жильцов В.І., провідний інженер з пожежної безпеки Жук П.М.,



інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А., інженер з технічного нагляду 1 категорії
Качуровський В.В., провідний інженер з технічного нагляду Береза О.Г.. в.о. начальника управління 
ремонтів Сорокотяга Д.А., головний енергетик Степура В.О.. головний технолог Бегма В.М., 
начальник бюро ливарного виробництва Петренко С.Ю.. начальник бюро механоскладального 
виробництва Корольов B.C., головний зварник - начальник бюро Гуров Д.Г.. директор з технології 
та якості Бондаренко Є.Є., головний метролог Баранець М.І., начальник служби з ремонту та 
налагодження пристроїв і обладнання Нестеров К.В., начальник копрового цеху Близнюк С.С., 
начальник відділу технічного контроля Бурдюк A.A., начальник МСЦ Горбатюк М.О., заступник 
начальника МСЦ Горбенок В.М. начальник модельного цеху Ефіменко С.М... начальник бюро 
логістики і складського господарства Умріхін М.В.. начальник енергоцехуМітютко І.О., начальник 
газової служби Ясельський Ю.П.. начальник ОЛК Карпенко С.Ю.,. та інші посадові особи пройшли 
навчання в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 
№ 501-16. від 15.01.2018 № 520-17. від 13.09.2018 № 362-1):_____________________________

- заступник начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В.. 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І.. начальник дільниці СФЛТІ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В., Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. начальник дільниці МСЦ №1 Кожуховський 1.1., начальник дільниці МСЦ 
№1 Никитченко В.Г.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В., 
електромеханік Ткач Ю.А.. електромеханікПоловинкін М.П.. електромеханік Качур М.В.. 
електромеханіЧернян В.І.. електромеханік Солярчук A.A.. . начальник электромонтажной' дільниці 
Андрейчук В.М.. майстер ЕМД Дорошенко О.І.. енергетик Кон О.М., механік Вавінський В.В.. 
начальник МСЦ Подлибнюк А.П.. майстер МСЦ Степанова Л.М.. майстер ЦМК Петренко О.В.. 
майстер КПД ЦМК Мельник М.Ю.. майстер ЦМКРубіс І.О., начальника МСЦ Горбатюк М.О., 
начальник дільниці МСЦ Калашніков В .В. та інші посадові особи пройшли навчання в 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань від 26.12.2016 № 210-16
та №218-16):____________________________________________________________________________
_____з НПАОП 27.0-1.01-08 "Правша охорони праці в металургійній промисловості",
НПАОП 27.5-1.46-14 "Правша охорони праці у ливарному виробництві”:_______________________

- начальник в і д д і л у  охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. інженер з охорони 
праці Жильцов В.І.. головний енергетик Степура В .О., головний металург Петренко С.Ю... 
начальник копрового цеху Близнюк С.С. та інші посадові особи пройшли навчання в ДП "Головний 
навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 501-16):_____________

- в.о начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В.. 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І.. начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В.. 
електромеханік Качур М.В.. механік Вавінський В.В. та інші посадові особи пройшли навчання в 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.12.2016 №218-16):______________________________________________________________________

- в.о.начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В.. 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І., начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік 
Яцеленко О.В.. електромеханік Качур М.В.. механік Вавінський В.В. та інші посадові особи 
пройшли навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань від
26.12.2016 № 210-16 та № 218-16):__________________________________________________________
_____ з НПАОП 27.1-1.06-08 "Правша охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії":__________________________________________________________

- начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. інженер з охорони 
праці Жильцов В.І., головний енергетик Степура В.О.. головний металург Петренко С.Ю.,
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начальник копрового цеху Близнюк С.С. заступник начальника механоскладального цеху Горбенко 
В.М., начальник енергоцеху Мітютко І.О. та інші посадові особи пройшли навчання в ДП 
"Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016
№501-16).________________________________________________________________________________
В.о. начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк Є.В., начальник 
дільниці СФЛЦ Шевченко С.І.. начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший майстер СФЛЦ 
Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. вмайстер копрового цеху 
Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В.. електромеханік Качур М.В.. механік Вавінський 
В.В. та інші посадові особи пройшли навчанняв ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії
з перевірки знань від 26.12.2016 № 210-16 та № 218-16)._______________________________________

- заступник начальника цеху СФЛЦ Махов О.С., електромеханік Дяченко Д.М. та інші пройшли 
навчання в ТОВ " ЦТОР" а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань від 26.12.2016 № 210-16
та№  218-16):_____________________________________________________________________________
_____з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правша охорони праці при роботі з інструментами та
пристроями":_____________________________________________________________________________

- начальник ві дділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. . інженер з охорони 
праці Жильцов В.І... інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А.. інженер з 
технічного нагляду 1 категорії Качуровський В .В., провідний інженер по роботі з підрядними 
організаціями Береза О.Г.. головний енергетик Степура В.О., головний технолог Бегма В.М.. 
головний металург Петренко С.Ю.. начальник бюро механоскладального виробництва Корольов
B.C.. головний зварник - начальник бюро Гуров Д.Г.. директор з технології та якості Бондаренко
C.С.. начальник ЦЛМ Баранець М.І.. начальник служби з ремонту та налагодження пристроїв і 
обладнання Нестеров К.В.. начальник копрового цеху Близнюк С.С.. начальник ВТК Бурдюк A.A.. 
начальник модельного цеху Ефіменко С.М.. заступник начальник цеху Горбенко В.М.. начальник 
бюро логистики і складського господврстваУмріхін М.В.. начальник енергоцехуМітютко І.О.. 
начальник газової служби Ясельський Ю.П.. начальник ОЛК Карпенко С.КХ.та інші пройшли 
навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці при роботі з інструментами та 
пристроями" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 
№501-16):_______________________________________________________________________________

-в.о. начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В.. 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І.. начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. начальник дільниці МСЦ №1 Кожуховський І.І.. начальник дільниці 
МСЦНикитченко В.Г.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В.. 
електромеханік Ткач Ю.А.. електромеханік Половинкін М.П.. енергетик Качур М.В.. 
електромеханік ЧернянВ.І..начальник електромонтажної дільниці Андрейчук В.М.. майстер ЕМД 
Дорошенко О.І.. енергетик Кон О.М.. механік Вавінський В.В.. начальник МСЦ Подлибнюк А.П.. 
начальник дільниці ЦМК Діхтяр С.П.. начальник РІЦ Медведев О.В. майстер МСЦ Степанова 
Л.М.. майстер ЦМК Петренко О.В.. майстер КПД ЦМК Мельник М.Ю.. майстер ЦМК Рубіс І.О., 
начальник МСЦ Горбатюк М.О.. начальника дільниці МСЦ Калашніков В.В. та інші пройшли 
навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань від
26.12.2016 № 210-16 та № 218-16);__________________________________________________________

- майстер МЦ Семко H.A.. в.о. майстра Ромашин В.А..майстер МЦ Борон A.A.. пройшли 
навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.04.2018
№ 113-1/2):_______________________________________________________________________________
_____з НПАОП 0.00-1.15-07 "Правш охорони праиі під час виконання робіт на висоті":__________

- начальник ві дділу ДзОп. ПБіЕ Карпенко С.Ю.. провідний інженер з охорони праці ДзОп. ПБіЕ 
Кушнірук Т.П.. інженери з охорони праці 1 категорії ДзОп. ПБіЕ Саницька І.В.. Ковальчук A.C..



Накалюжний А.В., Конєв Л.Л.. інженер з охорони праці 2 категорії ДзОп, ПБіЕ Бреус М.М.,
начальник дільниці МЦ Семко С.О., начальник цеху РІЦ Медведев О.В., начальник дільниці РІЦ 
Благун Р.В., механік ТЦ Савенков B.C.. начальник дільниці ТЦ Аксьонов С.В.. майстер ТЦ 
Лучик І.]., заступник начальника цеху ЦМК Лежепьоков В.Л.. майстри ЦМК Остапенко Г.Г.. 
Косенко A.M..майстри МСЦ Степура В.О., Пілявська Л.М., Банний 1.1., начальники змін СФЛЦ 
Попов К.В., Тукало І.О., Святослав О.М., Колкнев О.В., Міхін В.Л.,начальники дільниці СФЛЦ 
Шишко О.В., Ширяев В.В. та інші пройшли навчання в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань від 21.06.2019 № 250);______________________________________________________

- майстер МЦ Стулішенко В.П.. в.о. майстра МЦ Ромашин В.А., начальник змін СФЛЦ 
Головьонкін С.В., Скулинець О.В., заступник начальника цеху СФЛЦ Махов О.С.. майстри СФЛЦ 
Лебедь І.М.. Чалий B.C. та інші пройшли навчання в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань від 21.03.2018 № 73);_______________________________________________________

- заступник начальника цеху ЦМК Ланткевич Т.В.. майстри ЦМК Михайлов О.C.. майстри ЕнЦ 
Решетнікова І.М., Ханін І.М., майстри МЦ Семко H.A., Гаврилов І.О., майстер РІЦ Сухова І.О. та 
інші пройшли навчання в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань від 24.03.2019 
№ 16):___________________________________________________________________________________

- майстер РІЦ Воробйова Д.С.. майстер МЦ Борон A.A., начальник дільниці ЦМК Польщин О.В.. 
майстри ЦМК Ревкова О.П., Польовий Д.В., начальник дільниці ЕнЦ Гринь В.В., майстри ЕнЦ 
Розмислова Д.Ю.. Король С.І.. начальник дільниці КЦ Горільська Ю.В.. майстри МСЦ 
Миколюк М.В.. Золотарьова І.C.. майстер СФЛЦ Мішин O.A. та інші пройшли навчання в 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань від 16.08.2018
№ 220/1):_________________________________________________________________________________
_____з НПАОП 27.0-4.02-90 "Положення про застосування науядів-допусків при виконанні робіт
підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР":_______

- начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. інженер з охорони 
праці Жильцов В.І., провідний інженер з пожежної безпеки Жук П.М., інженер з технічного 
нагляду 1 категорії Тарковська Л.А., інженер з технічного нагляду 1 категорії Качуровський В.В., 
провідний інженер по роботі з підрядними організаціями Береза О.Г.. провідний інженер з 
технагляду будівель та споруд Катрук В.В.. головний енергетик Степура В.О., головний технолог 
Бегма В.М., головний металург Петренко С.Ю., начальник бюро механоскладального виробництва 
Корольов B.C., головний зварник - начальник бюро Гуров Д.Г.. директор з технології та якості 
Бондаренко Є.Є., начальник ЦЛМ Баранець М.І.. начальник служби з ремонту та налагодження 
пристроїв і обладнання Нестеров К.В.. начальник копрового цеху Близнюк С.С.. начальник ВТК 
Бурдюк A.A.. начальник модельного цеху Ефіменко С.М.. заступник начальника цеху Горбенко 
В.М.. начальник бюро логистики і складського господарстваУмріхін М.В., начальник енергоцеху 
Мітютко І.О., начальник газової служби Ясельський Ю.П.. начальник ОЛК Карпенко С.Ю... та інші 
пройшли навчанняв ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 № 501-16):_______________________________________________
_____з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів":_____________________________________________________________________________

- начальник в і д д і л у  охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В. (IV група з 
електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з охорони 
праці Жильцов В.I. (II група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою 
до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А. (IV група з електробезпеки, 
допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 
категорії Качуровський В.В.(ІУ група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В), провідний інженер по роботі з підрядними організаціями Береза О.Г. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), головний 
енергетик Степура В.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках
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напругою до і вище 1000 В), начальник служби з ремонту та налагодження пристроїв і обладнання 
Нестеров К.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
1000 В), начальник енергоцеху Мітютко І.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник газової служби Ясельський Ю.П., 
начальник OJIK Карпенко Є.Ю.. та інші в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" 
та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 27.12.2016 № 507-16);_____________________________________________________

- в.о. начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк Є.В., 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І., начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В., Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. начальник дільниці МСЦ №1 Кожуховський 1.1., начальник дільниці МСЦ 
№1 Никитченко В.Г.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В.. 
електромеханік Ткач Ю.А.. електромеханік Половинкін М.П.. енергетик Качур М.В., 
електромеханік Чернян В.І., начальник дільниці Солярчук A.A., начальник електромонтажної 
дільниці Андрейчук В.М., майстер ЕМД Дорошенко О.І., енергетик Кон О.М., механік Вавінський 
В.В., начальник МСЦ Подлибнюк А.П., начальник РІЦ Медведев Q.B.. майстер МСЦ Степанова 
Л.М., майстер ЦМК Петренко О.В., майстер КПД ЦМК Мельник М.Ю., начальник дільниці ЦМК 
РубісІ.О.. начальник МСЦ Горбатюк М.О., начальник дільниці МСЦКалашніков В.В. та інші 
пройшли навчання в ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 27.12.2016 № 214-16 та від 28.12.2016 № 216-16);______________________
______з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" :__________________________

- начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В. (IV група з 
електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В ),, інженер з охорони 
праці Жильцов В.І. (II група з електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою 
до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А. (IV група з електробезпеки, 
допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 
категорії Качуровський В.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В), провідний інженер по роботі з підрядними організаціями Береза О.Г. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), головний 
енергетик Степура В.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник служби з ремонту та налагодження пристроїв і обладнання 
Нестеров К.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
1000 В), начальник енергоехуМітютко І.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник газової служби Ясельський Ю.П., 
начальник ОЛК Карпенко С.Ю., та інші пройшли навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 28.12.2016 № 219-16);______________________________________

- в. о.начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В., 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І.. начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. начальник дільниці МСЦ Кожуховський 1.1., начальник дільниці МСЦ 
Никитченко В.Г.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В., 
електромеханік Ткач Ю.А., електромеханік Половинкін М.П., енергетик Качур М.В., 
електромеханік Чернян В.І., електромеханік Солярчук A.A., начальник дільниці 
водотеплозабезпечення Волков В.В.. начальник злектромонтажної дільниці Андрейчук В.М., 
майстер ЕМД Дорошенко О.І.. енергетик Кон О.М.. механік Вавінський В.В.. начальник МСЦ 
Подлибнюк А.П., начальник РІЦ Медведев О.В., майстер МСЦ № Степанова Л.М.. майстер ЦМК 
Петренко О.В.. майстер КПД ЦМК Мельник М.Ю., начальник дільниці ЦМК Рубіс І.О., начальника 
МСЦ Горбатюк М.О.. начальника дільниці Калашніков В.В. та інші в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" 
та перевірку знань в комісії ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці 27.12.2016 № 215-16 та від 28.12.2016 № 217-16)._________________

- начальники в і л л і л у  Карпенко С.Ю., Хорольська О.В., провідний інженер ОП Кушнірук Т.П., 
Лемак А.П., Свдокименко О.В., Чопенко О.О., інженери з ОП Саницька І.В., Жильцов В.І.,
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Ноженко В.І., Польщин О.В.. Проценко M.J1., Накалюжний A.B.. провідний інженер - технолог 
Гуцало Ю.І.. Рубаненко С.О., начальники зміни Колкнєв О.В., Святослав О.М. та інші в 
ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.07.2019 № 268).
_____з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів”,
"Правша безпечної експлуатації електроустановок", "Правша експлуатації електрозахисних 
засобів", "Правша технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правша улаштування
електроустановок _______________________________________________________________________

- директор з OIL ПБ та Е Ткачук О.Д. в ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 24.04.2019 № 165-19).______________________________
Керівники, посадові особи та фахівці структурних підрозділів ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" 
пройшли перевірку знань із загального курсу охорони праці, НПАОП 27.0-1.01-08 "Правила 
охорони праці в металургійній промисловості". НПАОП 27.1-1.06-08 "Правила охорони праці під 
час ремонту устатковання на підприємствах чорної металургії". НПАОП 27.5-1.46-14 "Правила 
охорони праці у ливарному виробництві". НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті". НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
інших нормативно-правових актів з охорони праці в центральній комісії ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  
КРМЗ". в КП "Навчально - виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради", в ТОВ "ЦТОР" 
(протоколи від 07.02.2019 № 46. від 14.02.2019 № 47. від 25.04.2019 №№ 91. 91-1. від 24.05.2019
№№ 204. 205. 280. від 05.07.2019 № 267).____________________________________________________

Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і пройшли перевірку знань 
нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
підприємства, а саме: з питань охорони праці, нормативно - правових актів з охорони праці.
інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._________________________________

Наказом від 28.02.2017 № 211; Наказом від 15.02.2018 № 139/1: Наказом від 25.05.2018 
№ 432/1; Наказом від 31.08.2018 № 851; Наказом від 21.09.2018 № 915; Наказом від 20.04.2018 № 
344; Наказом від 28.05.2019 № 614; Наказом від 04.04.2019 № 429; Наказом від 14.06.2019 № 706; 
Наказом від 12.08.2019 № 945 переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці, на види робіт
підвищеної небезпеки та по професіям.______________________________________________________

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та протипожежної безпеки". Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці. Переглянуто та затверджено програму вступного інструктажу та перелік питань 
первинного інструктажу.__________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація (паспорти на устатковання заводів- 
виробників. інструкції з експлуатації тощо). Розроблені та затверджені технологічні 
к а р т и .______

експлуатаційної документації

Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та іншими
засобами страхування (запобіжними огородженням тощо).____________________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується наступне 
обладнання та устатковання. яке використовується за призначенням, та проходить випробування у
термін, встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, а саме:________
- пояса запобіжні пройшли випробування та введені в експлуатацію випробування яких проводить 
Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно - рятувальний) загін Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (свідоцтво про атестацію ПЕ 0058/2014 від 03.09.2014) згідно 
графіку укладеного на підприємстві, протокол від 01.08.2019 № 685);___________________________
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- стропи до запобіжних поясів, випробування яких проводить Державний воєнізований 
гірничорятувальний (аварійно - рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, згідно графіку укладеного на підприємстві, протокол від 01.08.2019 № 686);____________
- карабіни, випробування яких проводить Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно - 
рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, згідно графіку укладеного 
на підприємстві, протокол від 01.08.2019 № 684)._____________________________________________
- підйомник монтажний П-183. реєстраційний № 02417. заводський № 853190. рік виготовлення 
1985. країна виробник -  Польща; фахівцями ПрАТ "НВДЦ" (дозвіл на виконання роботи 
підвищеної небезпеки № 251.17.30 терміном дії від 01.11.2017);________________________________
- помости, драбини тощо.___________________________________________________________________
Ведеться журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв, прийому та огляду
риштувань та помостів._____________________________________________________________________
_____Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці" (костюмом зимовим робочим, комплектом робочого спецодягу, спецвзуттям: захисні ботики 
утепленні, ботики робочі, робочими рукавички поліуретановими. захисними касками, захисними 
окулярами). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників._______________________

засобів індивідуального захисту

TOB "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" забезпечено нормативно - правовою документацією:______________
Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). НПАОП 27.0-1.01-08 
"Правила охорони праці в металургійній промисловості". НПАОП 27.1-1.06-08 "Правила охорони 
праці під час ремонту устатковання на підприємствах чорної металургії" . НПАОП 27.5-1.46-14 
"Правила охорони праці у ливарному виробництві". НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів". НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-1.15-07 
"Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті". НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці". 
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". НПАОП 0.00-4.12-05 
"Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" , 
НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб з питань охорони праці". НПАОП 27.0-4.02-90 "Положення про застосування нарядів-допускІЕ 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургії СРСР". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцямр
охорони праці працівників".________________________________________________________________
Працівники підприємства періодично проходять медичний огляд та психофізіологічне обстеженн:
(останній заключний акт від 29.10.2018. виданий ТОВ "МЕДИКОМ").__________________________
У ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" є кабінет з охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальним! 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими т 
галузевими нормативними актами з охорони праці, методичною і довідковою літературок 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідним 
для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудовог 
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._________________________
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Матеріально - технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
і промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, яке декларується.__________

нормативно-правової у^матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення

О.В. Левченко
(ініціали та прізвище)

за
Декларація заре/стрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному Органі Держпраці 2 0 ^ р р.
№ ^  /г  '

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.” .


