
Центр надання адмішстративних послуг 
м. Дніпра

-----------, 1 -------------------

ДЕКЛАРАЦІЯ І к КВІ ЩЗ--- 20~р
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________
«МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС».__________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50103, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, будинок 97, приміщення 2
місцезнаходження,

_____________________________________42950233_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Директор Коломоєць Артем Геннадійович_______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________________ тел. (096)981-21-76._____________________________
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;

________________________ на об’єктах замовника на території України______________________
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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на TOB «MC» страхування 
не проводиться тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки._______________________________

(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. Коломоєць Артем Геннадійович,___________________________

(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, а саме:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки а саме:_____ _________________________________________
устатковання для видобутку корисних копалин у гірничорудній, нерудній та коксохімічній 
промисловостях: _____________________________________________________________________

(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)

______Кількість робочих місць -  9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  5. ____________________________ ________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Адреса розташування адміністративних приміщень підприємства: Дніпропетровська обл..
місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 5 (договір оренди від 01.10.2019 № 9/19, 
укладений з ФОП Нечепоренко В.ІЛ._____________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

______Інші відомості: Директор Коломоєпь А.Г., інженер з охорони праці Свист С.Ю., начальник
дільниці ЛаЕшровський О.C., майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 17.05.2019 № 483/4.20-2019)._____________________________________

Директор Коломоєць А.Г. (IV група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в 
електроустановках напругою до 1000 В), інженер з охорони праці Свист С.Ю. (IV група з 
електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В), 
начальник дільниці Панаровський P.C. (III група з електробезпеки, допущений до виконання робіт 
в електроустановках напругою до 1000 В), майстер Гребенюк В.М. (III група з електробезпеки, 
допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В) пройшли навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 17.05.2019 № 463/4.20-2019)._________________________________________________________
______Директор Коломоєць А.Г.. інженер з охорони праці Свист С.Ю.. начальник дільниці
Панаровський О.С., майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.82-18 Правила 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Київській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 10.05.2019 № 81-492-19)._______________________________________________
______Директор Коломоєць А.Г.. інженер з охорони праці Свист С.Ю.. начальник дільниці
Панаровський О.C., майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання на висоті в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.05.2019 № 459/4.20-2019).
______Директор Коломоєць А.Г., інженер з охорони праці Свист С.Ю., начальник дільниці
Панаровський О.С.. майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НГІАОП 27.0-1.01-08 Правила 
охорони праці в металургійній промисловості в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 № 508/4.20-2019).
______Директор Коломоєць А.Г., інженер з охорони праці Свист С.Ю.. начальник дільниці
Панаровський О.С.. майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НПАОП 23.1-1.01-08 Правила 
безпеки в коксохімічному виробництві в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 № 510/4.20-2019)._____________
______Директор Коломоєць А.Г., інженер з охорони праці Свист С.Ю.. начальник. дільниці
Панаровський О.С.. майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НПАОП 27.1-1.06-08 Правила 
охорони праці під час ремонту устатковання на підприємствах чорної металургії в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 24.05.2019 № 509/4.20-2019)._________________________________________________________
______Директор Коломоєць А.Г.. інженер з охорони праці Свист С.Ю., начальник дільниці
Панаровський О.С.. майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 
№498/4.20-2019).______________________________________________________________________



______Директор Коломоєць А.Г.. інженер з охорони праці Свист С.Ю., начальник дільниці
Панаровський О.С., майстер Гребенюк В.М. пройшли навчання та перевірку знань з Пожежної 
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 17.05.2019
№ 472)._______________________________________________________________________________
______Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов’язань.
______Наказом по підприємству від 17.04.2019 № 15-ОП призначені особи, відповідальні за
організацію та проведення робіт монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування 
обладнання, та які мають право видачі наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки -
начальник дільниці Панаровський О.С.. майстер Гребенюк В.М._____________________________

Наказом по підприємству від 17.04.2019 № 13-ОП призначені особи, відповідальні за 
організацію безпечного проведення робіт на висоті -  начальник дільниці Панаровський О.С..
майстер Гребенюк В.М._________________________________________________________________
______Наказом по підприємству від 17.04.2019 № ІО-ОП призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство -  начальник дільниці Панаровський О.С.______________________________
______ На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з
питань охорони праці.____________________________________________________

Перелік робіт підвищеної небезпеки затверджено наказом по підприємству від 17.04.2019 
№ 4-ОП. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно до вимог 
НПАОП 27.0-4.03-19.___________________________________________________________________

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

______Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «МС». Функції служби охорони
праці виконує інженер з охорони праці Свист С.Ю. (наказ від 16.04.2019 № 1-ОЩ.____________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «МС» функціонує Система
управління охороною праці (СУОП), затверджена наказом від 17.04.2019 № 3-ОП. ________
______На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про затвердження складу комісії з
перевірки знань працівників з питань охорони праці від 16.04.2019 № 2-ОЩ._________________
Голова комісії:_________________________________________________________________________
- директор ТОВ «МС» Коломоєць А.Г.;__________________________________________________

члени комісії:_____________________________________________
- інженер з охорони праці Свист С.Ю.:___________________________________________________
- начальник дільниці Панаровський О.С._________________________________________________

______Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ТОВ «МС» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в учбових
закладах._____________________________________________________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «МС» розроблені та
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:_____________________________ .______
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 17.04.2019 № 3-ОП:_________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом від 18.04.2019 № 6-ОП;______________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом від 22.04.2019 № 17-ОП;_____________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «МС» від 22.04.2019 № 1.
______Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «МС» з перевірки знань з питань охорони праці.______



Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:_____________
-  інструкція з охорони праці № 2 для газозварника (газорізальника);_________________________
-  інструкція з охорони праці № 3 для електрозварника ручного зварювання;__________________
-  інструкція з охорони праці № 8 для слюсаря-ремонтника;_________________________________
-  інструкція з охорони праці № 10 під час виконання робіт на висоті;________________________
-  інструкція з охорони праці № 11 під час роботи з електрифікованим інструментом;__________
-  інструкція з охорони праці № 19 під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагодження. 
технічного обслуговування технологічного устатковання металургійної, коксохімічної, ливарної 
галузей промисловості; ______________________________________________________________
-  та інші.______________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:_______________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;_________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_________________ ,_________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.________________________________________
______Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу._____________________________________
______Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.________________________________
______Зварник Устименко Г.А. пройшов навчання за професією «електрозварник» в СПТУ № 36
м. Кривого Рогу (атестат № 6319 від 27.02.1991). та атестацію в ТОВ «Навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека» (протокол засідання атестаційної комісії від 05.06.2018 № КВ99-1302- 
2018, посвідчення зварника № КВ99-1302-2018). допущений до ручного дугового зварювання 
металевих несучих огороджуючи конструкцій, технологічного обладнання та трубопроводів.
______Слюсар-ремонтник Коломоєць А.М. пройшов навчання за професією «слюсар з ремонту
гірничо-технологічного устатковання» в Тернопільському державному навчально-курсовому
комбінаті (посвідчення № 329 від 25.02.2001)._____________________________________________
______Слюсар-ремонтник Маковський A.A. пройшов навчання за професією «слюсар-ремонтник»
в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» (свідоцтво від 07.02.2019 № 062-19-02).___________
______Слюсар-ремонтник Боровець С.С. пройшов навчання за професією «слюсар черговий та з
ремонту устатковання» у відділі навчання ВАТ «ПІВДГЗК» (свідоцтво ПрП № 94 від 12.02.2012).
______Слюсар-ремонтник Саглаєв В.Ю. пройшов навчання за професією «слюсар з ремонту
технологічного устатковання» на в ТОВ «НВП «Універсал-Центр» (посвідчення від 10.07.2018
№ 289). ____________________________________________________________________________
______Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, інших нормативно-правових актів з охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«МС» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.05.2019 
№№ 22, 23, 24, 25. 26, та інші). Також працівники пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від 24.05.2019 № 36).
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства 
пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд за місцем проживання. У відповідності до 
вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на 
виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації заявленого устатковання підвищеної
небезпеки, пройшли психофізіологічну експертизу.________________________________________
______Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники TOB «МС» забезпечуються



Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-5.11-85 
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.76-15 
Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та інші.___________
______Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами,
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.

нормативно-правової та ц%Ре&шгьно-тт$йздої бази навчально-методичного забезпечення)

ІЇр л о л Ш гШ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

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.”.


