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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЗАВОД М ЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»._____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Укпаїна. 50057. Дніпропетровська обл.. м .Кривий Ріг» вул.Коломойцівська. 17.______________

Код ЄДРПОУ 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;

Укпаїна. 50057. Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг. вул.Коломойцівська. 17.________________
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 не укладався______

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.12.2019 р.________
ТОВ «ПромТехДіагностика»________________________________________________________________ _

(дата проведенняаудиту)

Я,________________________Асваров Гиоай Султангерійович_____________________________
(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:__________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Технологічні тран сп ортн і засоби, а саме; н аван таж увач  ви лкови й  Т С М  FD40T9,________

2006 р. випуску. Я пон ія , держ авний  номер Т09579АЕ, ідент. №  106-01663, свідоцтво про
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

реєстрацію видане Голпвним управлінням Держпраиі у Дніпропетровській області 28.12.2019р.
тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:info@zmk.net.ua


Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення травм -  1
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 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 №  19 від 04.02.2020р.______

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 № 

19 від 04.02.2020р. 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 0.00-1.83-18 

«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол № 45 від 23.03.2020р. 

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._________

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.________

Петренко A.B. - 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 № 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 ПЗ «Центр професійної 

освіти і навчання» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації

навантажувачів», протокол № 212 від 11.03.2020р._____________________________________________

Щ егуренков О.С. -  технолог - 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 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» і перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил 

охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол №  212 від 11.03.2020р._________

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

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

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

наявністю служби охорони праці,

Наказом №  19 від 02.01.2020р. 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, головний механік Петренко А.В -

член комісії._________________________________________________________________________________

Наказом № 25 від 02.01.2020р. призначена особа відповідальна за справний стан і 

безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний механік Петренко A.B., має групу з

електробезпеки V до та понад 1000В._________________________________________________________

Наказом № 273 від 14.04.2020р. призначена особа відповідальна за технічний стан та

безпечне проведення робіт навантажувачем вилковим -  головний механік Петренко К.В._____

Розроблені та введенні в дію наказом по підприємству № 186 від 10.03.2020р. інструкції 

з охорони праці, в тому числі -  інструкція з охорони праці № 48 для водія навантажувача

вилкового.______________________________________________________________________________

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 31.05.2019р. № 20._______________________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання за професією, мають відповідну 

кваліфікацію та посвідчення:_________________________________________________________________



Зелінський О.В. -  водій -  пройшов навчання за професією водій навантажувача в

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

обл. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 

протокол № 30 від 25.02.2020р._____________________________________________________________

Каменський М.М. -  слюсар-ремонтник -  пройшов навчання за професією водій 

навантажувача в ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 

навантажувачів», протокол № 3 0  від 25.02.2020р.____________________________________________

Навантажувач вилковий ТСМ РР40Т9 використовується за призначенням та проходить 

випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 

Останнє експертне обстеження проведено в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 

Держпраці» 12.12.2019р._____________________________________________________________________

Підприємство має договір аренди навантажувача з ТОВ «Криворізька будівельна

компанія» № 1/01 від 02.01.2020р.____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажі з питань охорони праці,

В наявності необхідно експлуатаційна документація на обладнання (паспорти, 

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

підвищеної небезпеки. Ремонт та техобслуговування виконуються силами підприємства._______

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 Колективного договору (реєстраційний № 34 від 

23.12.2016р.). М атеріально-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. НПАОГІ 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, професійпі захворювань та 

аварій на виробництві.__________________________________ _________________________________

13. Порядок проведення медичних оглядів працівник і в певних категорій.___________

14. Кодекс законів про працю України. __________________________________

ексн луата ції навантажувачі в_____________ _________
іьно-технічної бази н авч альн о-м етоди чн ого  забезпечення) '

________ Г.С.Асваров_________
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /? £  2 0 _______ •

П римітки: 1. Ф ізи чн а  особа  - п ідприєм ець  своїм  п ідписом надає згоду  на обробку  персональних  даних з метою  
забезпечення виконання  вим ог  П орядку  видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен о ї небезпеки та  на 
експлуатац ію  (застосування) маш ин, механізмів, у статковання  п ідви щ ен о ї небезпеки.

2. Реєстраційний  номер обл іково ї  картки платника податків  не зазначається  ф ізи чн и м и  особами, які через 
свої релігійні переконання  в ідм овляю ться  від його прийняття  та повідомили про це в ідповідному органу  
д ерж ав н о ї  п о датк о во ї  служ би  і маю ть відмітку в п аспорті .” .


