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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне підприємство «Металургбудсервіс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

51931, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське вул. 8 Березня, 9-19
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 34455458, директор Матрос Олександр Олександрович, (067) 552-23-45
телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ email: mbs.povar@ gmail.com______________________________________________
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;

______________________________ територія України__________________________________
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
«СГ « ТАС»
Поліс № АР/7324410 від 05.03.2020 ________________________________
(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 ,_________ Матрос Олександр Олександрович,____________________________________
(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:
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних
підйомників
______________________________________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин_______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і
мереж, технологічне електрообладнання)_________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або’марка (за наявності), номер партії,

(трансформатор силовий масляний понижуючий типу ТМГ 160/10 2017 р.в., Україна);
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного

дозволу,

10 робочих місць, у том числі тих, яких існує підвищений ризик 3____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

/
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--------------------------------------------------------------

м. Дніпра

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №01/08/2018-2
від 01.08.2018 року з ТОВ «Комбинат Дніпроагросервіс» в особі Беспоясного В.І.)
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вулиця Соборная 12, корпус 2, офіс 14.
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Інші відомості
Матрос О.О. - директор, Сметський В.Г. - енергетик, Закірова М.В. - інженер ОП.,
пройшли навчання в ДП ДНКК “М оноліт” Законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки та пройшли перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровської області (протокол № 49/4.6/2019 від 04.03.2019 р.)
Також, директор Матрос О.О., енергетик Сметський В.Г. та інженер ОП Закірова М.В.
пройшли перевірку знань по наступним Правилам: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті ’’(протокол № 795 від 01.08.2018 р .);
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
Правил експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 (протокол № 143
від 28.02.2020 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
(протокол № 608/1 від 15.06.2018 р.)__________________________________________
Наказом № 02 від 13.01.2020 р. Сметський В.Г. призначен відповідальною особою за
безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання, устаткування напругою понад 1000 В. та роботи, що
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників,
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Згідно наказу № 20 від 24.07.2017 р. створена служба охорони праці.
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці
Закірову М.В. (наказ № 1-к від 12.02.2018 р. )
Створена комісія с перевірці знань (наказ № 03 від 13.01.2020 р.) в складі
Сметський В.Г. енергетик
голова комісії, члені комісії Матрос О.О. директор,
Закірова М.В. інженер охорони праці.
В наявності: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
пожежної безпеки та цивільного захисту», «Журнал протоколів засідань комісії з
перевірки знань з питань охорони праці пожежної безпеки та цивільного захисту»,
«Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці», «Журнал обліку та збереження
засобів захисту», «Журнал обліку технічного обслуговування» .
Розроблені, затверджені та діють загальні, виробничі та робочі інструкції з охорони
праці. №1 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та
обслуговавуння електрообладнання: №2 Інструкція з охорони праці для слюсаряремонтника;
№12
Інструкція
з
охорони
праці
при
експлуатації
електроустаткуваньпонад 1000 В. Інструкція вступного інструктажу
для знов
прийнятих робітників: Положення про систему управління охороною праці ПП
«Металургбудсервіс»; Положення про службу охорони праці: Положення
про
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
Положення про уповноважених найнятими працівниками осіб з питань охорони праці»

та інші інструкції та Положення.________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці._________________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.______________________
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.___________________________
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків._____________________
Омельченко С.Г. посвідчення № 105174, Станчуляк Ю.М. посвідчення № 15189
пройшли навчання ДП ДНКК “М оноліт” за професію електромонтер з ремонту та
обслуговуванню електроустаткування, (протокол № 472 від 26.04.2019 р ). Каримов
P.A. посвідчення №428 (слюсар ремонтник, якій має право працювати зовнішнім
вантажним підйомником) пройшов навчання ДП ДНКК “М оноліт” з Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» (протокол №2140 від 08.08.2019 р.)
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства
згідно загального курсу «Охорона праці», гігієни праці, надання першої (до медичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки IV з ел.безпеки, пожежної безпеки. Охорона
праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБНА.3.2-2-2009
ССБП). НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт, протокол №2141 від 08.08.2019 р.)
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної
небезпеки, а саме: зовнішній вантажний підйомник 2018 р. Україна, трансформатор
силовий масляний понижуючий типу ТМГ 160/10
Є в наявності засоби індивідуального захисту - спецодяг, спецвзуття, брезентові
рукавиці, рукавиці ПХВ, захисні окуляри, діелектричні рукавички; ізолюючі штанги;
ізолюючі і електровимірювальні кліщі; слюсарно-монтажний інструмент з
ізолюючими рукоятками; покажчики напруги. В' електроустановках понад 1000 В:
ізолюючі штанги; ізолюючі і електровимірювальні кліщі; покажчики напруги; засоби
для ремонтних робіт під напругою вище 1000 В. Драбини, риштування, страхувальні
пояси лямочні які пройшли випробування (протокол №6 від 13.01.2020 р.)
експлуатаційної документації,засобів індивідуального захисту,

Також є в наявності навчально-методичне забезпечення та нормативно-правові акти з
охорони праці. ЗУ 2694 “Закон України “Про охорону праці”, НПАОП 0.00-4.35-04
“Типове положення про службу з охорони праці ”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, 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 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”,
НПАОП
0.00-1.80-18
“Правила
з
будови
та
безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів”, НПАОП 0.00-1.71-13 “П равила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями”, ДБН А .3.2-2-2009 “Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Кодекс законів про

працю України.
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._________________ "
________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.О. Матрос
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
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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, 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."._____ .

