
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».____________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 50057. Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг. вул.Коломойцівська. 17. , Код СДРПОУ 
33265372;_________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Асваров Гирай Султангерійович, тел. (0564) 404-49-96, info@ zmk .net.ua____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

Україна. 50057. Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг, вул.Коломойцівська. 17._____
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Асваров Гирай Султангерійович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно).__ _______
(найменування виду робіт

2. Зварювальні роботи.___________________________________________*_______________________________
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженним газом (кисеень газоподібний, пропан-__________
у ст атк о в а н н я  п ідвищ еної небезпеки, тип  або м ар к а  (за наявност і),

бутан, суміш технічна газова). _ _ _ _  ___ __________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Центр надання адміністративних послуг

Ю 'О'?-ОГ-РҐ&й*& /& £ -С £  
^рліодавства з питань

, 2 8 ЛИС '2019 20 ~р

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:info@zmk.net.ua


Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  
14

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів -  2._____________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Асваров Г.С. -  директор -  пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол 
№ 5  від 27.01.2017р.__________________________________________________________________________

Бабенко О.М. -  заступник директора з виробництва - пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 

законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 

191 від 23.06.2017р.

Аннєнков В.П. -  заступник директора з охорони праці - пройшов навчання в ТОВ 

«ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 

законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 

85 від 07.04.2017р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», протокол № 315 від 19.10.2017р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку 

знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.81-18 

«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол № 

471-1 від 24.01.20І9р. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «ЦТОР», як особа, до 

обов'язків яких належать забезпечення виконання заходів пожежної безпеки, протокол № 322-1 

від 04.10.2018р.

Бурим В.М. -  головний механік - пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. законодавчих і нормативно- 

правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 41 від 23.02.2018р. 

пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській обл. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 

протокол № 455 від 20.12.2018р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил

охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол № 471-1 від 

24.01.2019р.

Качаненко К.В. -  начальник цеха - пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. законодавчих і нормативно- 

правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 90 від 21.03.2019р., 

пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском», протокол № 471-1 від 24.01.2019р.

Петренко A.B. -  механік з ремонту устаткування - пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 

законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 

211 від 27.07.2018р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», протокол № 455 від 20.12.2018р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку 

знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.81-18 

«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол № 

471-1 від 24.01.2019р. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «ЦТОР», як особа, до 

обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки, протокол № 346 від 20.10.2017р.

Качан С.М. -  майстер - пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. законодавчих і нормативно- 

правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 102 від 27.06.2017р.. 

пройшов навчання та перевірку знаньв ТОВ «ЦТОР», як особа, до обов'язків яких належать

виконання заходів пожежної безпеки, протокол № 322 від 04.10.2018р._________________________

Наказом № 95 від 26.05.2015 р. на підприємстві створена служба охорони праці, яка

представлена в особі заступника директора з ОП Аннєнкова В.П._____________________________

Наказов № 17 від 02.01.2019р. створена комісія з перевірки знань працівників 

підприємства з питань ОП в наступному складі: заступник директора з ОП Аннєнков В.П. -  

голова комісії, начальник цеха Качаненко К.В. - член комісії, механік з ремонту устаткування

Петренко А.В - член комісії._________________ ________________________________________________

Наказом № 24 від 02.01.2019р. призначена особа відповідальна за справний стан і 

безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний механік Бурим В.М.. має групу з 

електробезпеки V до та понад 1000В, а у разі його відсутності особою відповідальною за



справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено мехпніка з ремонту

устаткування Петренко A.B., має групу з електробезпеки V до та понад 1000В.________________

Наказом № 15 від 02.01.2019р. призначена особа відповідальна за зберігання балонів, за 

справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском -  головний механік Бурим 

В.М.

Наказом № 23 від 02.01.2019р. призначена особа відповідальна за безпечне виконання

газополум'яних та зварювальних робіт в цілому по цеху -  начальник цеха Качаненко К.В._____

Розроблені та введенні в дію наказом по підприємству № 162 від 05.03.2018р. інструкції 

з охорони праці, в тому числі -  інструкція № 1 по пожежній безпеці, інструкція з охорони праці 

№ 6 для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування, інструкція з охорони 

праці № 7 для газозварника (газорізальника), інструкція з охорон праці № 8 для 

електрозварника ручного зварювання, інструкція з охорони праці № 43 із зберігання та

безпечної експлуатації балонів._______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці. 

проведення яких оформляється у відповідних нормативних журналах вступного інструктажу та 

інструктажів на робочому місці. Останню перевірку знань з питань охорони праці працівникам 

ТОВ «Завод металевих конструкцій» проведено комісією підприємства - протокол чергової

перевірки знань від 24.05.2019р. № 16._______________________________________________________

інструктажі з питань охорони праці,

Працівники підприємства пройшли навчання за професією, мають відповідну

кваліфікацію та посвідчення: ____________________________________________________________

Білаш С.А. -  електромонтер VI розряду -  навчання за професією: СПТУ № 30 м.Кривий 

Ріг: диплом Б № 910850 від 12.07.1989р.: група з електробезпеки IV до та понад 1000В. остання 

перевірка знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією

підприємства, протокол № 10 від 01.11 2019р.. ______________________________________________

Обливальний П.В. -  електромонтер VI розряду -  навчання за професією: СПТУ № 39 

м.Кривий Ріг: атестат № 1851 від 18.07.1974р.. група з електробезпеки IV до та понад 1000В. 

остання перевірка знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

комісією підприємства, протокол № 10 від 01.11 2019р.________________________________________

На підприємстві працює атестований фахівець з неруйнівного контролю зварних швів 

згідно з ISO 9712:2012 Щегуренков О.С.. сертифікат № 676 UT. 01.2017. метод контролю -

ультрозвуковий. рівень кваліф ікації-другий._________________________________________________

Електрозварники підприємства пройшли атестацію згідно НПАОП 0.00-1.16-96 в ДП 

«Придніпровчький ЕТЦ». протокол від 25.05.2018р.___________________________________________



Робітники, які допущені до виконання зварювальних робіт пройшли навчання та

перевірку знань з питань пожежної безпеки в Дніпропетровському облспецРБП ПР, протокол

№8 від 24.05.2019р .__________________________________________________________________________

Зварювальне обладнання підприємства використовується за призначенням та проходить 

випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 

Останнє випробування проведено атестованою лабораторією ТОВ «Спецмонтажпроектстрой».

Підстава -  протоколи виміру опори ізоляції від 01,07.2019р.___________________________________

Діючі електроустановки підприємства напругою понад 1000 В пройшли експертне 

обстеження та можуть експлуатуватись в паспортному режимі. Підстава -  експертні висновки 

від 21.10.2019р.. видані лабораторією ТОВ «ПромТехДиагностика». Діалектричні рукавички, 

діалектричні боти, показники напруги, комплекти інструментів з ізольованими ручками 

проходять випробування в атестованій електротехнічній лабораторії КП « Міський тролейбус»

(протоколи від 18.11.2019 р.)_________________________________________________________________

Підприємство має договір з ТОВ «Дніпропромсинтез» № А-6/1 від 02.01.2018р. на 

аренду балонів та постачання стисненого газу, договір з ТОВ «Дніпрорегіонгаз» № 16-17-271 

від 19.09.2017р. на постачання зрідженного газу. Для зберігання балонів на підприємстві 

передбачені площадки з навісами які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних 

променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Балони з технічними газами 

зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які захищають їх від падіння. 

Ремонт балонів здійснюється в ТОВ «Дніпропромсинтез» згідно договору підряду № Р-24 від

0 2 .0 1 .2 0 1 8 р .__________________

В наявності необхідно експлуатаційна документація на обладнання (паспорти, 

керівництво з експлуатації, протоколи випробувань), яке використовується при виконанні робіт

підвищеної небезпеки._________________ ______________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 

Працівники ТОВ «Завод металевих конструкцій» забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуальному захусту в повному обсязі відповідно НПАОП 0.00-4-01-08 «Положення про 

порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту» та Колективним договором (реєстраційний № 34 від 

23.12.2016р.). Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці. В наявності кабінет з охорони праці забезпеченний засобами друкованої та наочної 

документації, підручниками та нормативно-правовими документами, у тому числі:____________

1. Закон України «Про охорону праці»._________________________________________________

2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності».

3. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.________________________



4. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.____________________

5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірці 

знань з питань охорони праці._________________________________________________________________

6. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___________

7. НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________

8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

9.НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском.___________________________________________________________________________

10._НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.________ _________________________________________________________________________

11. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті._________

12. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійні захворювань та 

аварій на виробництві._________ ______________________________________________________________

13. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.______________

14. Кодекс законів про працю України._______________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ й О ^ Ь . №

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".

норм аїивно-прававої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


