
ДЕКЛАРАЦІЯ
в ідп ов ідн ост і м а т ер іа л ь н о -т ех н іч н о ї бази  в и м огам  за к о н о д а в ст в а  з п и тань

охор он и  праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВТДІЮВШАЛЬНІСТЮ 
«ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (далі -  ТОВ «ЗМК»),__________ __________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна. 50057. Дніпропетровська обл.. м .Кривий Ріг, вул.Коломойпівська. 17. .Код 
ЄДРПОУ 33265372.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - • Асваров Ги рай Султангерійо ви ч, тел. (0564) 404-49-96. in fo@,zm k.net.ua________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону ;телефаксу, адреса електронної пошти: 

для ф ізичної 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.Коломойпівська. 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 
Проммайданчик ТОВ «ЗМ К» не належить до об'єктів підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020 р.
ТОВ «Пром і ехДіаіпоетика»___________________________________________________________

(дата проведенняаудиту)

Я, Аскаров 1 іірай Султангерійович 
(прізвищ е, 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: ___________  ____

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки  

В а т  а ж о під іпм альпі  країні ,  а саме: крап сл ск трпчппі і  мо сто в ий  одпо б а лк ив пн  опорний  
К М О - 1 0 - 2 2,5-9,0,  2 0 2 0 р.и. (4 од.),  У ь р а ї н а._______________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки

тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



Кількість робочих місць -  4, у тому числі тих, па яких існує підвиїдений ризик иипикнсння травм -  2
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів — виробничий цех та____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративна будівля, знаходяться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Колод і о й і гівська. 17._____
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Асваров Г.С. - директор -  пройшов навчання в ТОВ «ІДТОР» і п ерев ірку  знань 
в комісії Головного уп р авл іння Д ержнраці у 1 [і і і пропетро вс ьк ій обл. законодавчих і

і1 о рм ати вн о -п р аво в и х  актів  з охорони  праці, г іг ієни  прац і,  н адан н я  п ерш ої д о п о м оги

потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 19 в ід

04.02.2020р._________________________________________________ ____ ____________________________

Бабспко О.М. -  заступник директора з виробництва пройшов навчання в ТОВ «І (ТОР»

і перевірку , знань в комісії Головного управління Держнраці 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. _______________________________ ___________________ _____________ _
^  в

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

«ЦТОР» і перевірку знань в комісії.Головного управління Держнраці 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. п ройшов навчання в ТОВ «ІДТОР» і перевірку знань в комісії Головного

управління Держнраці у Д ніпропетровській обл. НПАОП..40.1-1.21-98 «Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів», «ІІравил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів» IV група, протокол № 3 1 5  від 19.10.2017р. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і 

перевірку знань в комісії Головного управління Держнраці у Дніпропетровській обл. НПАОП

0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол № 187 від 05.07.2018р. 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. -  механік з ремонту устаткування -  п ройшов навчання в ТОВ «Щ ОР» і

перевірку знань_в комісії Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській обл.

законодавчих і нормативно-правових акт і в 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 І jwювного 

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

експлуатації електроустановок єпоживачів», « 11рави;і техпічпої є кенлуатапії електроустаново к 

споживачів», протокол № 7 від 28.0 1.2020р. пройшов навчання в ТОВ «ІІТОР» і перевірку 

знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.80-18



« І Іравил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальпих

11 ристроїв і відповідного обладнання», протокол № 2.14 від 26.07.2018р,________________________

Качапепко К.В. начальник цеха пройшов навчання в TQB «ЦТОР» і перевірку знань в 

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

правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги почорнілим 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 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальїгах

кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол № 214 від 26.07.2018р.__

Петренко A.B. -  головний механік -  пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» і перевірку зішнь 

в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. законодавчих і

нормативно-правових_актів__з охорони праці, гігієни праці, надання__першої допомоги

11отерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, п ротокол № 211 ні/1 

27.07.2018р. пройшов навчання в ТО В «ЦТОР» і перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській обл, НПАОП И). 1-1.21-98 «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів», «1 Іравил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», протокол. № 7 від 28.01.2020р. пройшов навчання в І OB «ЦТОР» і перевірку 

значь в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. НПАОП 0.00-1.80-18 

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальїінх 

пристроїв і відповідного обладнання», протокол № 187 від 05.07.2018р. пройшов навчання та 

перевірку знань в ТОВ «ЦТОР». як особа, до обов'язків яких належать виконання заходів

пожежної безпеки, протокол № 346 від 20.10.2017д._________________________________________

Іуда С.А. старший майстер пройшов навчання в 'ГОВ «І (ТОР» і перевірку знань в комісії 

Головного у н ра вління Держи раці у Дніпропетровській обл. законодавчих і нормативно-право вих 

актів з охорони праці, гігіспи праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, 

електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 41 від 23.02.2018р.. пройшов навчання в ГОВ 

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

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних

кранів,пі, ü и малі,11 их пристроїв і відповідного обладі іання». і іротокол № 214 від 26.07.2018р.______

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

Головного управління Д ержпраці у Дніпропетровській обл. законодавчих і нормативно- 

правових актів з о х о р о н и  прані, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 1.02 від 27.06.2017р., 

пройшов навчання в TOB «11'ГОР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській обл. 111ІАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнайпя», протокол



ІЧ‘" 214 ніл 2().07.20 1 8р.. пройшов навчання та перевірку знань в ТО В «ЦТОІ*». як особа, до 

обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки, протокол № 322 від 04.10.201 8р.

(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 011 Анненкова В.П.___________________________

наявністю служ би охорони праці,

Наказом № 17 від. 02.01.2019р. створена комісія ", перевірки знань працівників підприємства 

з питань ОГІ в наступному складі: заступник директора з ОП Анненков В.ІІ. голова комісії, 

начальник цеха Качаненко К.В. член комісії, головний механік 1 Іетрепко А.В член комісії.

Наказом № 25 від 02.01,2020р. призначена особа відповідальна за справний стан і 

безпечну експлуатацію електрогосподарства -  головний механік Петренко А .В., має групу з 

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

справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 11 ризначено механіка з рем онґу

устаткування Бурим В.М.. має групу з електробезпеки V до та понад 1000В.__________________

Наказом № 27 від 02.01.2020р. призначена особа,, яка здійснює нагляд, за утриманням та. 

безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 -  начальник цеха Качаненко К.В.. особа, 

відповідальна за утримання у справному стані ванажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання, відповідно до вимог НПАОП 0 .00-1.80-18 головний 

механік Пеетренко А.В.. в ідповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 

кра11 а.ми, підіймальними пристроями і відповідним обладнанням, відповідно до вимог

НПАОП 0.00-1.80-18 -  старший майстер Гуда С.А., майстер Качан С.М.______________________

Розроблені та введенні в дію наказом по підприємству № 192 від 28.03.2019р. інструкції 

з охорони праці, в тому числі -  інструкція № 1 по пожежній безпеці, інструкція № 4 з 

безпечного ведення робіт для кранівників баштових кранів, інструкція №5 з безпечного ведення 

робіт для кранівників кранів мостового типу, інструкція ЛЧ 1 з безпечного ведення робіт для 

стропальникін (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, інструкція №  12 з 

охорони прані під час вантажно-розвантажувальних робіт, і н с т р у к ц і я  №44 з охорони праці для 

осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажо п ід і и мал ы ні м и кранами, інструкція 

№ 45 для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів її справному стані, 

інструкція № 46 для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та

безпечною експлуатацією вантажопідіймальних к р а н ів .___________________ ______________

Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці- 

Д роведення яких оформляється у від повідних нормативних жури алах вступ ного і нстру ктажу та 

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

ГОВ «Завод металевих „конструкцій». проведено комісією підприємства про токол чергової 

перевірки знань від 24.05.2019р. Я» 16, остані по перевірку з паї гь з правил безпечної експлуації



електроустановок споживачів проведено комісією підприємства протокол чергової перевірки

знань від 04.05.2020р. № 4 . ____________________ .____________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання за професією, мають відповідну

кваліфікацію та посвідчення: ____________ ________________________ ___________ ___ ____

Б]ли к 1.Г. -  навчання за професією: машиніст крана (кранівник) ТО В «ЦТОР»; 

постдчснпя № . JJ..106 від 174 2.2019р.; навчання за професією: стропальник ГОВ «ЦТОР»: 

посвідчення № 5822 від 26.03.2019р.; остання перевірка знань ГІПАОП 0.00-1.80-18 «Правил

охорони праці під час експлуатації__вантажопідіймальних крані в. 11 іді й мал ьн их пристроїв і

відповідного обладнання», протокол.№;3 від 24.03.2020р.;

Панченко A.A. - навчання за професією: машиніст крана (кранівник) ГОВ «ЦТОР»; 

посвідчення № 11115 від 17.12.2019р.; навчання за професією: стропальник ГОВ «ЦТОР»; 

посвідчення № 5845 від 26.03.2019р.; остання перевірка знань 1111А ОІІ 0,00-1.80-18 «1 Іравпл 

охороніL 11 рані під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.нідіймал ьних пристроїв і

відповідного обладнання», протокол № 3 від 24.03.2020р._____________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажі з питань охорони праці,

Фахівцями.підприємства J O B  .«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТЕХНОЛОГІЯ 

ПІДЙОМУ» 28.04.2020р. був виконаний монтаж кранів мостового однобалкового опорного 

гину КМО-Ю.0-100-22.5-9.0 в кількості 4 одиниць, на підставі дозволу № 860.17.63 на 

виконання данного виду робіт, виданного Головним управлінням Держпраці у Харківській обл, 

Фахівцями ТОВ «ПС ТИСК IIJIIOC» 30.04.2020р.. згідно вимог НПАОП 0.00-1,80-18. кранам 

проведено первинний повніш технічний огляд на піде гаві дозволу Лг“ 32048.30, виданного 

Державною службою України з питань праці. За результатами огляду можлива робота кранів на

пастортних характеристиках при дотриманні вимог НПАОП 0.00-1.80-18.___________________

В наявності необхідно екепдуатаційна документація на обладнання (паспорти, 

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

підвищеної небезпеки.______________________________________ _______ ___ ___________________ _

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту  

Працівники: ГОВ «Завод металевих конструкцій» забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуальному захусту в повному обсязі відповідно НПАОП 0.00-7.1 7-1 8 «Мінімальні вимоги. 

безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту па

робочому м ісці» та Колективного договору__(реєстраційний № 34 від 23.12.2016р.).

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці. В. 

наявності кабінет з охорони праці забезпсчсіпшй засобами друкованої та наочної документації, 

підручниками та. нормативпо-правовими документами, у тому числі:



1. Закон України «Про охорону праці».

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

нещасного випадку па виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності».

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

4. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальї і і ві і моїй безпеки і охорони здоров’ я при ви кори стан 11 і 

Працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.__________ __________

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

знань з питань охорони прані. ______ _____________ _________________ _______________ ______

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 п рац і__________________

8. ПІ ІДОП 40.1 -1,21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

9. НПАОП 0.00-1.80-18 1 Іравила охорони праці.під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів,п іді п малы і их пристроїв і відповідного обладнання.___  ________________

10. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони прані під час роботи з інструментом та
0

пристроями.___ _________ _____________________ ______________________________________________

11. 1111Л О І1 0 .00- 1.62-12 1 Іравила охорони праці на автомобільному транспорті.______

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

аварій на виробництві._____________________________________________________________________ _

13. Порядок п ро веде пня м едичних оглядів працівників пе в і щ  х кате горій._____________

14. Кодекс законів про їірацю України._______________________________________________

/м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

'.( '.Асваров
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ’р. __________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надас 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, устаткованії« підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються віл його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".



mi vdi 1 1

ça - є?/- -jzfaa? -,


