і

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства ї питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________________ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮ С»,__________________________
50103, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 97,______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

приміщення 2; код СДРПОУ 42950233; директор Коломоєць Артем Геннадійович;
_________________________________ тел. 0969812176__________________________________
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

____________________________Дніпропетровська область_____________________________
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_____
(найменування страхової компанії,

____________________________ страхування відсутній__________________________________
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 Г еннадійович_______________________________________________

(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:
технологічні транспортні засоби (п.5 дод.7 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р.):
(найменування виду робіт

- екскаватор колісний марки ЕК-18, 2006 року виготовлення, Україна;________________
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

_____ загальна кількість робочих місць: 21; тих, на яких існує підвищений ризик______
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм: 16. Офісні та побутові приміщення знаходяться за адресою:
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

50103, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 97, прим. 2;
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

виробничі об'єкти - згідно укладених договорів на території Дніпропетровської області
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор TOB «MC» Коломоєць А.Г. забезпечує функціонування
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

системи управління охороною праці підприємства і пройшов перевірку знань_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

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

ПхЬ________________________________________________________________________________
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., пройшли 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 р.).
Голова комісії з 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 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 р.).____________________________________
Наказом № Ю-ОП від 17.04.2019 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства начальника дільниці
Панаровського P.C . (V 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 пройшли
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 № 81-124EJI-2019 від 25.04.2019 р.,
№ 81-124ВЕЕН-2019 від 25.04.2019 р.)._______________________________________________
Наказом № 17-ОП від 19.09.2019 р. призначено відповідальних за справний стан і
безпечну
експлуатацію
технологічного
транспорту
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 р.).____________________________________________

М ашиніст екскаватора Ш аповал С.В. отримав професію машиніста екскаватора
гідравлічного, про що має посвідчення № 003158 від 23.12.2010 p., видане УКК ВАТ
«JTEMKAP». М ашиніст екскаватора Ш аповал С.В. отримав посвідчення трактористамоториста серії AT № 068381 від 21.12.2018 p., видане головним управлінням
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.________________________________
Машиніст екскаватора Ш аповал С.В. пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві
(ДБН)», інструкції з охорони праці № 20 для машиніста екскаватора (протокол № 1Зі
від 17.09.2019 р.) у комісії ТОВ «МС»._______________________________________________
Наказом по підприємству № 1-ОП від 16.04.2019 р. створено службу з охорони праці;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інженером з охорони праці призначено Свиста С.Ю., який в своїй роботі керується
«Положенням про службу охорони праці ТОВ «МС» та посадовою інструкцією
інженера з охорони праці. Інженер з охорони праці Свист С.Ю. пройшов перевірку
знань загального курсу охорони праці комісією створеною наказом Головного
управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. після навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 p.). «Система
управління охороною праці», затверджена наказом № 3 від 17.04.2019 р.____________
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 3-ОП від 17.04.2019 р. затверджено
перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. Наказом № 18-ОП від
19.09.2019 р. затверджено інструкцію з охорони праці № 20 для машиніста екскаватора.
Інструкції з охорони праці зареєстровані інженером з охорони праці в «Журналі
реєстрації інструкцій з охорони праці у ТОВ «МС». На підприємстві заведено «Журнал
обліку видачі інструкцій».________________________________________________________
Робітники ТОВ «МС» проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці згідно «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ «МС», затвердженого наказом
№ 3 від 17.04.2019 р. та розробленого відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці». Навчання та перевірка знань проводяться згідно розробленого Плану-графіка
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Членами комісії з
перевірки знань з питань охорони праці складено та затверджено директором «Перелік
питань для перевірки знань з охорони праці працівників ТОВ «МС».________________
На підприємстві ведуться:____________________________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________ _____
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Вступний інструктаж проводиться за розробленою і затвердженою директором
«Програмою вступного інструктажу».___________________________________________
інструктажу з питань охорони праці,

Екскаватор колісний марки ЕК-18, 2006 року виготовлення, Україна належить ТОВ
«Дніпровське управління регіонального будівництва», яке зареєструвало його у
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, про що надано
свідоцтво про реєстрацію АЕ № 004574 від 27.03.2017 р. Екскаватору колісному марки
ЕК-18, 2006 року виготовлення, Україна присвоєно державний номер Т05566АЕ.

Екскаватор колісний марки ЕК-18, державний номер Т05566АЕ (ідент. № 2344, шасі
№ 395, двигун № 04-16605) забезпечений паспортом заводу-виробника та інструкцією з
експлуатації._________________
Екскаватор колісний марки ЕК-18, державний номер Т05566АЕ експлуатується ТОВ
«МС» згідно договору оренди від 09.09.2019 р. за № 09/09-19, укладеного з ТОВ
«Дніпровське управління регіонального будівництва»._______________________________
Екскаватор колісний марки ЕК-18, державний номер Т05566АЕ пройшов технічний
огляд у ДП «Криворізький ЕТЦ», про шо складено акт від 06.08.2019 р._____________
На підприємстві заведено вахтовий журнал машиніста екскаватора, до якого
заноситься інформація щодо стану обладнання._______________________________________
У ТОВ «МС» ведеться журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями.____________
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.: каски; комбінезони бавовняні;
черевики шкіряні; рукавиці комбіновані з двома пальцями; жилети сигнальні; чоботи
гумові; куртки бавовняні на утеплювальній прокладці; брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці; напівчоботи утеплені.______________________________________
Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки.__________
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.________________
У ТОВ «МС» ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту.________________
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «МС» забезпечено нормативно-правовою документацію з питань охорони праці,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

в т.ч. тією, що розповсюджується на обладнання, яке декларується: Закон України
« П р о о х о р о н у праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони
праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з
підвищеною
небезпекою»; НПАОП
0.00-3.07-09
«Норми
безплатної
видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості»; НПАОП 0.00-6.03-93
«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони
праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-7.02-12
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві
(Д Е Н Ь; 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, інструктажу та
консультацій працівників з питань труя0§ого',3 аконодавства, охорони праці, перевірки
знань з питань охорони праці.
А.Г. Коломоєць
(ініціали та прізвище)
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Примітки:

господарювання

у
.

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.

