
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛ ВЕЛДІНГ»________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 57; код 
згідно з ЄДРПОУ 42039255; Поручинська Ольга Павлівна; +380672607578;________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

info@metaIwelding.net_____________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

7̂

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 власних та орендованих площах, в т.ч. за адресою: 53032, Дніпропетровська обл., 
Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе, 8, а також на об’єктах замовників за

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

місцем виконання робіт________________________________ ___________________________________
машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищ еної небезпеки, включаючи 
гіожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету М іністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії, 
проводиться, так як ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ» не має об’єктів підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.12.2019______
(дата проведення аудиту)

Я. Поручинська Ольга Павлівна__________________________________________ _________
(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:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до
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Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

-  технологічне устатковання металургійного виробництва.____________________________
(найменування виду робіт

Технологічне устатковання металургійного виробництва:_________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

-  стан формувальний 44-11-3013 № 1-18 для виробництва профілю круглого і 
прямокутного перерізу з наповнювачем, 1985 рік виготовлення, СРСР;____________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

-  стан формувальний 44-11-3013 № 2-18 для виробництва профілю круглого і 
прямокутного перерізу з наповнювачем, 1985 рік виготовлення, СРСР.____________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 9, у тому числі тих,____________________________________________
відповідного дозволу, кількість р обочи х м ісць, у  том у числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3; будівель і споруд (приміщень):
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

приміщення офісне -  1 (знаходиться за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., місто 
Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 57, орендоване згідно договору оренди 
приміщення № 04-05/2018 від 04.05.2018), виробничих об’єктів: згідно договорів підряду,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

а також цехів -  1 (виробничий цех знаходиться за адресою: 53032, Дніпропетровська обл.. 
Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе, 8, згідно договору суборенди 
нежитлового приміщення № 01-10/2018 від 01.10.2018)._____________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор______Поручинська______Ольга______Павлівна______-
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальна за організацію роботи з охорони прані (наказ від 19.07.2018 № 17): інженер з 
охорони праці Євсгратенко Олена Олександрівна - відповідальна за виконання вимог 
промислової безпеки та охорони праці, виконує функції служби охорони праці (наказ від 
04.06.2020 № 01/06); начальник дільниці Марчук Олег Володимирович - відповідальний 
за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ від 04.06.2020 № 04/06), а також  
за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
технологічного устатковання металургійного виробництва (наказ від 04.06.2020 № 05/06).

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також особи, 
відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а саме:

-  директор Поручинська О.П. пройшла перевірку знань комісією Головного управління  
Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ  
«НКЦ «М оноліт» (протокол № 11/43 від 14.11.2018);

-  інженер з охорони праці Євстратенко 0 . 0 .  пройшла перевірку знань комісією  
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з



охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 9/92 від 18.09.2019);

-  начальник дільниці Марчук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 8/126 від 22.08.2018);

-  інженер з охорони праці Євстратенко 0 . 0 .  (IV гр. з електробезпеки до 1000В) пройшла 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98) та «Правил пожежної безпеки в Україні» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(протокол № 9/86 від 18.09.2019);

-  начальник дільниці М арчук О.В. (IV гр. з електробезпеки до 1000В) пройшов 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98) та «Правил пожежної безпеки в Україні» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(протокол № 8/116 від 22.08.2018);

-  начальник дільниці Марчук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 9/142 від
26.09.2018);

-  начальник дільниці М арчук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці у метизному 
виробництві» (НПАОП 28.0-1.03-08), навчання в ТОВ «АДАЖ ИО» (протокол № 19-62І 
від 28.02.2019);

-  начальник дільниці М арчук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці в 
металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08), навчання в ТОВ «ОНЦ  
«РЕГІОН БУД» (протокол № 233 від 30.08.2019);

-  інженер з охорони праці Євстратенко О.О. пройшла навчання та перевірку знань з 
пожежної безпеки комісією ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 127 від 20.09.2019).

Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони 
праці, пожежної безпеки та но професіям, а саме:
-  Лисіїяк С.А. пройшов навчання за професією слюсар-ремоитник в ДП «НКК  

«Кривбасбуд» (свідоцтво № 00000648 від 11.04.2014);
-  Рябченко В.В. пройшов навчання за професією волочильник в ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ  

НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» (посвідчення № 9519, протокол № 1842 від
25.09.2018);

-  слюсар-ремонтник Лисіїяк С.А. та волочильник Рябченко В.В. пройшли навчання та 
перевірку знань:
• навчання з основних законодавчих актів України з питань охорони праці, гігієни 

праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у 
відповідності до вимог "Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05), а також з 
інструкцій з охорони праці відповідно до виконуваних робіт та по професіям згідно 
з Переліком інструкцій з охорони праці, що діють в ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ», та 
перевірку знань комісією ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ» (протокол № 22.11-19/1 від
29.11.2019);

• навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні (II група з електробезпеки) та



перевірку знань комісією ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ» (протокол № 29.11-19/1 від
29.11.2019):

• навчання з Правил охорони праці в металургійній промисловості (НПАОП 27.0-
1.01-08) та перевірку знань комісією ТОВ «М ЕТАЛ ВЕЛДІНГ» (протокол № 3 від
08.11.2019):

• навчання з Правил охорони праці у метизному виробництві (НПАОП 28.0-1.03-08) 
та перевірку знань комісією ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ» (протокол № 5 від
08.11.2019).

Наказом від 04.06.2020 № 01/06 відповідальність за виконання функцій служби охорони  
праці покладено на інженера з охорони праці Євстратенко 0 . 0 .

Наказом від 04.06.2020 № 03/06 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом від 04.06.2020 № 02/06 в ТОВ «М ЕТАЛ ВЕЛДІНГ» створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

• голова комісії: директор Поручинська О.П.;
• члени комісії:

-  інженер з охорони нраці Євстратенко О.О.,
-  начальник дільниці Марчук О.В.

До складу комісії можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказами директора підприємства від 20.04.2018 № 2/1, від 01.02.2019 № 10/2, від
02.07.2018 № 11/1, від 01.10.2018 № 41/1 затверджені та введені в дію посадові інструкції на 
посадових осіб ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ».

Посадові інструкції розроблені відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336. 
Наказом директора підприємства від 01.08.2018 № ЗО затверджені та введені в дію  

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а саме:
- ОТ.01.18 «Загальні вимоги безпеки для робітників підприємства»;
- ОТ.02.18 «Інструкція з охорони праці для волочильника»;
- ОТ.ОЗ.18 «Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника»; 

та інші.
Інструкції з охорони нраці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку інструкцій з охорони нраці».____________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказами но підприємству:
- «Положення про службу охорони праці» (наказ від 19.07.2018 № 18);
- «Положення про енергослужбу ТОВ “МЕТАЛ ВЕЛДІНГ"» (наказ від 02.07.2018 №

Ш і '
-  «Положення про комісію з питань охорони праці» (наказ від 31.07.2018 № 26);
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ від 31.07.2018 № 26);
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці» (наказ від 23.07.2018 № 20);
- «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки» (наказ від

28.07.2018 № 23); '
- «Положення про порядок проведення робіт з підвищеною небезпекою, які 

оформляються нарядом-допуском» (наказ від 28.07.2018 № 23);
- «Положення про розробку і затвердження інструкцій з охорони праці і пожежної 

безпеки» (наказ від 31.07.2018 № 26);



- «Положення. Биркова система. Основні положення і порядок застосування» (наказ 
від 31.07.2018 № 26);

- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки» 
(наказ від 23.07.2018 № 21);

- «Програма первинного і повторного інструктажів з питань охорони праці» (наказ 
від 23.07.2018 № 21);

- «Програма первинного і повторного інструктажів з питань пожежної безпеки» 
(наказ від 23.07.2018 № 21).

В наявності журнали:
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
- обліку та зберігання засобів захисту;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 

робочих місцях;
допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
організацією безпечних технологічних процесів та робочих місць;

- призначенням посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки;
застосуванням працівниками підприємства спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту, відповідно до типових галузевих 
норм;

- ознайомленням працівників з умовами праці та наявністю на їх робочих місцях 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливими наслідками їх впливу 
на з доров'я, з правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах праці.

Для виконання зазначених робіт підвищ еної небезпеки та експлуатації маш ин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки ТО В «М ЕТАЛ ВЕЛДІНГ» забезпечено  
необхідним устаткованням , маш инами та механізмами, що знаходяться у 
задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна документація  
(паспорти, керівництва з експлуатації). Е лектробладнанню  своєчасно проводяться  
електричні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.

Для виконання робіт підвищ еної небезпеки підприємство забезпечено в достатній  
кількості необхідним обладнанням, інструм ентами та засобами індивідуального  
захисту, що знаходяться у власності п ідприємства, а саме: слю сарно-монтаж ний  
інструмент, злектродриль, кутова ш ліфмаш ина та ін.

В наявності такі маш ини, механізми та устаткування підвищ еної небезпеки:
-  стан формувальний 44-11-3013 № 1-18 для виробництва профілю  круглого і 

прямокутного перерізу з наповню вачем, 1985р.в., С РС Р (інв. № 1-18), що надається у 
користування за договором  оренди обладнання №  01-08/2018 від 01.08.2018;

-  стан ф ормувальний 44-11-3013 № 2-18 для виробництва профілю круглого і



прямокутного перерізу з наповню вачем, 1985р.в., С РС Р (інв. № 2-18), що знаходиться у 
власності підприємства.

Стани розташ овані на території виробничого цеху за адресою: 53032, 
Дніпропетровська обл., К риворізький район, с. В ільне, К іровоградське шосе, 8.

Для дотримання технологічного процесу виробництва під час виконання робіт  
підвищ еної небезпеки та експлуатації маш ин, механізм ів, устатковання підвищ еної 
небезпеки на підприєм стві в наявності Технологічна інструкція процесу виготовлення  
порош кового дроту «ТЕХ Н О Л О ГІЧ Н А  ІН С ТРУ К Ц ІЯ  Д Р ІТ  П О РО Ш КО ВИ Й  ТОВ  
«М ЕТАЛ ВЕ Л Д ІН Г» ДЛ Я  Ч О РН О Ї М Е ТА Л У РГІЇ (згідно ТУ У 25.9-42039255- 
001:2019)», розроблена головним науковим співробітником  Інституту проблем  
матеріалознавства Н А Н У  25.09.2019 та затвердж ена директором  ТОВ «М ЕТА Л  
ВЕЛ ДІН Г» 25.09.2019.

Наказом від 04.06.2020 №  05/06 начальника дільниці М арчука О.В. призначено  
відповідальним за безпечну експлуатацію  маш ин, механізм ів, устатковання  
підвищ еної небезпеки з правом видачі нарядів-догіусків.

У відповідності до Н П АО П  0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони  
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому  
місці», керую чись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовую ться  
додаткові 313, що наведений у додатку 2 до цих М інімальних вимог, та орієнтовним  
переліком робіт, які вимагаю ть застосування відповідних 313, що наведені у додатку  
З до цих М інімальних вимог, працівники ТОВ «М ЕТАЛ ВЕЛДІНГ», які виконую ть  
роботи з підвищ еною  небезпекою , забезпечені: окулярами захисними, касками  
захисними, рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям та інш ими засобами  
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідаю ть вимогам  
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердж еного П остановою  
КМ У № 761 від 27.08.2008.___________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «М ЕТА Л  ВЕ Л Д ІН Г» забезпечене необхідною  нормативно-правовою  базою для  
виконання зазначених робіт підвищ еної небезпеки. В наявності матеріально-технічна  
база та навчально-м етодичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти  
України, накази директора ТОВ «М ЕТА Л ВЕЛ ДІН Г», ж урнали, положення, інструкції 
з охорони праці та інш а документація з охорони праці, які відповідаю ть вимогам  
законодавства з питань охорони праці.

В наявності такі законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці 
та промислової безпеки, що регулярно оновлю ю ться за допомогою  Інтернету та  
друкованих видань, а саме:

1. Закон України «П ро охорону праці» зі змінами та доповненнями.
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 

експлуатацію  (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, 
затверджений П остановою  Кабінету М іністрів України від 26.10.2011 № 1107.

3. П орядок розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань  
та аварій на виробництві, затвердж ений П остановою  К абінету М іністрів України від
17.04.2019 №  337.

4. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію  з питань охорони праці 
підприємства».

5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

6. НПАОП 0.00-4.15-98 «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці».
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про служ бу охорони праці».



8. НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною  небезпекою .
9. НПАО П 0.00-4.11-07 Типове полож ення про діяльність уповноваж ених  

найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
10. НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при  

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
11. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями  

охорони праці працівників.
12. НП АО П  0.00-6.03-93 «П орядок опрацю вання та затвердж ення власником  

нормативних актів з охорони праці, що дію ть на підприємстві».
13. НПАОГІ 40.1-1.01-97 «П равила безпечної експлуатації електроустановок».
14. НП АО П  40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок  

споживачів».
15. Н П АО П  27.0-1.01-08 «П равила охорони праці в м еталургійній промисловості» .
16. НП АО П  28.0-1.03-08 «П равил охорони праці у метизном у виробництві».
17. Технічний реглам ент засобів індивідуального захисту, затвердженого  

П остановою К М У  № 761 від 27.08.2008.
18. ДС ТУ  7238:2011 «С истема стандартів безпеки праці. Засоби колективного  

захисту працю ю чих. Загальні вимоги та класифікація».
19. ДСТУ  7239:2011 «С истема стандартів безпеки праці. «Засоби індивідуального  

захисту. Загальні вимоги та класифікація».
20. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 

затверджений наказом М О З У країни № 246 від 21.05.2007.
та інші.

На підприємстві розроблені та затвердж ені програми навчання з питань охорони  
праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом від 04.06.2020 №  06/06 інженера з охорони праці Євстратенко О.О. 
призначено відповідальною  за актуалізацію , облік, зберігання, видачу, перегляд та 
внесення змін в норм ативну документацію  з охорони праці.

В ТОВ «МЕТАЛ ВЕЛДІНГ» є куточок охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони праці.____________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

04 червня 2020р.

Декларація 
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.".

О.П. Поручннська
(ініціали та прізвище)

у суб'єктів господарювання у територіальному
2(Щ£. № f j ? .  М >. /Л ______ .
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