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відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

І.'*. і Гпис2!Т  “

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

__ __________ 49044 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. В. Моссаковського буд.ба кв.іа
код ЄДРПОУ 32351313____________ Кузьмін Михайло Володимирович________ тел. (056) 374-61-27,
(056) 374-61-26. (056) 374-61- 25) Факс . (056) 374-61-27. (056) 374-61-26. (056) 374-61- 25

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________________________ e-mail: office@ ecom et.dp.ua_____________________________________
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;
___________________________ м. Кам’янське вул. Торгівельна 26 ______________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________ ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»___________________

(найменування страхової компанії,
________________дійсний до 17.07.2020 р. дата видачі 17.07.2019 р Поліс №АО/3398243________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______________________________________ не проводився_________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, _________Кузьмін Михайло Володимирович___________________________________________

(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, устаткування підвищеної небезпеки 

_______зберігання цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (пропан-бутан) _______
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
__Кількість робочих місць -4, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1 ____

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
_____________  1 виробнича будівля (м. Кам’янське вул. Торгівельна 26)________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Кузьмін Михайло Володимирович -  генеральний директор -  пройшов навчання в Д ії 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці протокол №803 від
01.08.2018 р„ пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
і перевірку знань в комісії Головного управління Держпромі у Дніпропетровській області згідно 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ІУ-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» 
протокол №699/1 від 03.08.2016 р,. навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних крашя» 
протокол №729/1 від 10.08.2016р, пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсоь
комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Г оловного управління Дешкпраці___ j;
Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що кпацкиоігь ищ
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тиском HTTAOTI 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 p., п р о й ш о в  навчання в Д і 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р.

Мішустін Андрій Вікторович - інженер з охорони праці - пройшов навчання в ДІЇ 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці v Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, 
нормативної документації по охороні праці протокол №22/4.6/2018 p., навчання в ДП  
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01»Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» протокол №82 від
07.02.2018 p.. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
і перевірку знань в комісії з питань пожежної безпеки протокол №254 від 06.04.2018 p., пройшов 
н авчання r ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 
липня 2018 р, пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р.__________________________________________________ _

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Галигін Сергій Миколайович -  начальник виробництва №2 - пройшов навчання в ДП  
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів протокол №776 від 23.07.18 p., пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (1У-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1 від 
03.08.2016 р„ пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
протокол №735/1 від 10.08.2016 р„ навчання в ДІЇ «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» 
протокол №729/1 від 10.08.2016 p., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» протокол №748/1 від 17.08.2016 p., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р. __________ _

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №3-ОТ від 12.02.2018 р. реорганізовано службу охорони праці в 
особі інженера з охорони праці. Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №17-ОТ від 29.03.2018 р оновлено 
постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  Кузьмін 
М.В., члени комісії -  Мішустін A.B., Піпич М.В., Галигін С.М., Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №10 
від 03.10.2019 р. призначено відповідальних осіб за безпечну експлуатацію газового обладнання на 
виробництві №2»__________________________________________________________________________ _____ _

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На ТОВ «ЕкоМет Плюс»» розроблені інструкції з охорони праці для всіх професій, згідно штатного 
р о з п и с у ,  та за видами робіт. Також розроблені посадові інструкції для інженерно-технічних 
працівників. На ТОВ «ЕкоМет Плюс» діє Положення про порядок проведення навчання та перевірки 
шань з охорони прані, згідно якого робітники проходять навчання, інструктажі та перевірку знань з 
питань охорони праці. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які 
оформлюються нарядом-допуском, Положення про порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». Положення про порядок проведення



медичних оглядів робітників певних категорій». Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Положення про Систему управління охороною праці. 
Положення про службу охорони праці.____________
Договір на поставки газу №ПБ01-1019 від 01.10.2019 р. Постачальник -  ТОВ «Енергосвіт 2016»._____

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Робітники ТОВ «ЕкоМет Плюс» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
Забезпечено проведення медичних оглядів працівників згідно наказу №246 МОЗ України.____________

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01»Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (робота в резервуарах і 
замкнутих просторах, колодязях, траншеях і т.д.)» 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. 
Резервуар СУГ Г10Н.1 УХЛ1 ТУ У 28.2-32276928-003:2009. заводський № 994 виготовлено 13 травня 
2013 року Україна_______________________________________________________________________________ __

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

— т— ------ (підпис) І  u  .__ (іїйЙвди та прізвище)/ у  / ї ?  J W K .
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Деклараціядареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
/J  2 0 ^  р. N

Примітки: 1 Фізична особа -  підприємець 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, устаткування 
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.


