
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛРЕСУРС»__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50011.Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг. вул.Світлогірська. 74А, код згідно з ЄДРПОУ 30499774
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУа

Директор Кондратішин Іван Дмитрович (056) 405-66-66_________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: metalresurs.chp@yandex._________________________________________________________________
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;

___________________ Роботи виконуються на території України згідно договорів підряду______________
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 ш коди______ ____ не укладався___________________________

(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, Кондратішин Іван Дмитрович_____________________________________
(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:

1 .Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, а саме:_____________________________________________________________
( найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- устатковання для видобутку корисних копалин відкритим способом:____________________________________

-конвейєрних стрічок для гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості:________
-обладнання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

2.Зварювальні, наплавні роботи.________________________________________________________________________

З.Газополум’яні роботи_____________________________________________________________________________

та експлуатацію (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

та 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,

1. Вантажопідіймальних кранів, а саме: _____________________________________________________________

- кран стріловий самохідний на спеціальному шасі автомобільного типу. КС-6471. зав.№800929. 1980р.в., 
’У^пяїня лепжавний номерний знак-АЕ4168НС___________________________________________________________



- кран автомобільний КС-4574, зав.№00580. 1994р.в.. Україна, державний номерний знак-47381 АА

2.Посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємкостями 
для газового моторного палива._______________________________________________________________________

Кількість робочих місць -  8. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -6_______

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

Кількість будівель і споруд: 1 офісне приміщення, орендоване згідно договору оренди № 8 від 30.06.2020 з 
ФОП Чумаченко В.В.; виробничих споруд: 1 виробничий цех, орендований згідно договору оренди № 4 від 
31.03.2020р. з ФОП Чумаченко В.В.___________________________________________________________________

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

Інші відомості-директор Кондратішин Іван Дмитрович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з 
охорони праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол №80 від 24.07.2020р. ТОВ «НКЦ «Граніт»;

-начальник цеха Череднік Віталій Анатолійович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з охорони праці, 
гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол протокол 
№1/75 від 22.01.2020р., з питань Пожежної безпеки протокол № 79 від 12.06.2019р., Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання , що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) протокол № 6/154 від 
27.06.2019р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

-начальник автоцеха Кондратішин Віктор Дмитрович пройшов навчання Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальний кранів, підіймальнх пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-
1.80-18) протокол № 6/72 від 20.06.2018р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

-начальник відділу МТЗ Журавко Володимир Вікторович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з 
охорони праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол №.1/75 від 22.01,2020р., Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальний кранів, 
підіймальнх пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) протокол № 6/72 від 20.06.2018р.
ТОВ «НКЦ «Моноліт»

- головний енергетик Кузьменко Сергій Іванович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з охорони 
праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол №
2/68 від 15.02.2018р.,ПБЕЕС протокол № 3/33 від 11.03.2020р. .(5 группа з електробезпеки до і вище ЮООв.), з 
питань Пожежної безпеки протокол № 27 від 27.02.2018р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

- інженер з охорони праці Грачов Михайло Леонідович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з охорони 
праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол №
2/68 від 15.02.2018р., ПБЕЕС протокол № 2/88 від 22.02.2018р.(4 группа з електробезпеки до і вище ЮООв.), 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальний кранів, підіймальнх пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) протокол № 6/72 від 20.06.2018р., з питань Пожежної безпеки 
протокол № 27 від 27.02.2018р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

- комерційний директор Вовк Юрій Мар'янович пройшов перевірку знань Законодавчіх актів з охорони праці, 
гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол № 2/68 від 
15.02.2018р., ПБЕЕС протокол № 3/33 від 11.03.2020р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

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

На підпрємстві в наявності: __________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2695 - XII;________________________________________

- Закон України «Про пожежну безпеку» ___________________________________________________________

- НАПБ А.01.001-14 Правила пожежної безпеки в Україні________________________________________________

- НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці______________________



- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій від 21.05.2007 №246;________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;______________

- НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів -  допусків при виконанні робіт________________

підвищеної небезпеки на підприємствах;_______________________________________________________________

- 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 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;_________________________________________

- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту зм.25.12.2009_______________________________________

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці зм. 02.10.2007р.______________________

- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань ОП підприємства_________________.________

- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів____________
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання _____________________________________________________

- НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у 
справному стані зм. 10.2007р._______________________ ____________________________________________________

- НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими п рацівниками осіб з 
питань охорони праці________________________________________________________________________________

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. № 1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів 
та виконання робіт підвищеної небезпеки та н аексплуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки._____________________ _____________________________________________________________

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. № 207 Про внесення змін до Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.__________________________ _____________________________________________ _________

Наказом №3/1-ок від 13.01.2007р. по підприємству створенно службу з охорони праці.______________________

Наказ №51/ОП от 25.12.2018р. про введення в дію Положення про систему управління охороною____________
праці_________________________________________________________________________________________ ’_________

Наказ № 8-ОП від 19.06.2015р. про створення постійно діючої комісії перевірки знань з питань охорони праці.

Наказ №23/ОП від 12.11.2019р. Про внесення змін щодо складу діючої комісії перевірки знань з_____________
питань охорони праці у складі: голови комісії -  директора Кондратішина І.Д.. членів комісії -  інженера з ОП 
Грачова М.Л.. начальника цеха Чередніка В.А.. головного енергетика Кузьменка С.І._______________________

Також на підприємстві розроблені та введені в дію за наказами:__________________________________________

Наказ №18/ОП від 25.06.2019р. про введення в дію Положення про службу охорони праці._________________

Наказ №19/ОП від 25.06.2019р. про введення в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці. _________________________________________________________________

Програма для проведення вводного інструктажу (наказ від 09.11.2017р.)



Програма проведення інструктажу на робочому місці (наказ від 26.12.2017р.)_____________________________

Наказ №54 от 25.12.2018р. про введенння в дію Положенння «Про порядок надання і виконаннянарядів на 
виконання робіт в цехах і дільницях ПП «МЕТАЛРЕСУРС»_____________________________________________

Наказ №17-ОП від 24.12.2014р. «Про затвердження Положення про порядок обліку виданого працівникам 
спеціального одягу.спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту»________________________

Наказ №27-ОП від 27.12.2019р. про продовження дії інструкцій і положень на 2020 рік, в тому числі: - 
інструкція №9 для слюсаря-ремонтника; №22 з безпечного проведення робіт для стропольників під час 
обслуговування вантажопідіймальних кранів: №19 з експлуатації обладнання, працює під тиском; №7 для 
машиніста крана автомобільного; №16 для електрогазозварювальника;№18 для електрослюсаря по ремонту і 
обслуговуванню електрообладнання: №4 при виконанні робіт ручним інструментом та пристроями.________

Наказ №7-ОП від 19.06.2015р. Призначити відповідальним за надійну та безпечну експлуатацію____________

електроустановок електрогосподарства призначити головного енергетика Кузьменко С.І.__________________

Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з ОП Грачова М.Л. (розпорядження № 4від 

25.06.2019р.).__________ ________________________________________________________________________________

Наказ №11/02 від 21.06.2018р. Призначити Кондратішина В.Д. відповідальною особою за утримання у______
справному стані та безпечне проведення робіт вантажоно-підіймальними кранами._________________________

Наказ № 11/3 від 21.06.2018р. Призначити Журавко В.В.відповідальною особою, яка здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацію обладнання. ________________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірки знань за напрямками:___________________________

- електрогазозварник Бєдунов A.C. пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатацій 
обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) протокол № 85 від 31,07.2020р. ТОВ «НКЦ 
«Граніт»; пройшов навчання ТОВ «НКЦ «Моноліт» за програмою спеціальне навчання з пожежно-технічного 
мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.рег№0834
від24.07.2020р.

- електрогазозварник Мосуля С.О. пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації!' 
обладнання, що працює підтиском (НПАОП 0.00-1.81-18) протокол № 85 від 31.07.2020р. ТОВ «НКЦ
«Граніт»; пройшов навчання ТОВ «НКЦ «Моноліт» за програмою спеціальне навчання з пожежно-технічного 
мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.рег№0835 
від24.07.2020р.

- машиніст крана автомобільного Голотвін В.Ю. пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-
1.80-18) протокол № 73 від 24.07.2020р. ТОВ «НКЦ «Граніт»

- машиніст крана автомобільного Кухарь В.К. пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-
1.80-18) протокол № 73 від 24.07.2020р. ТОВ «НКЦ «Граніт»

-слюсар-ремонтник Талізін О.В. пройшов перевірку знань КЦП для робітників з виконанням стропальних 
робіт протокол №7/54 від 30.07.2020р. ТОВ «НКЦ «Моноліт»

-електрослюсар Дарницький МіВ. пройшов перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» протокол №3/33-1 від 11.03.2020р. 
ТОВ «НКЦ «Моноліт»; КЦП для робітників з виконанням стропальних робіт протокол №7/54 від 30.07.2020р. 
ТОВ «НКЦ «Моноліт»

Працівники ПП «МЕТАЛРЕСУРС» в повному обсязі забеспечені спецодягом та засобами_________________

індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок______________



забеспечення працівників спеціальним одягом.спеціальним взуттям та іншими засобами__________________

індивідуального захисту».____________________________________________________________________________

Працівники підприємства 1111 «МЕТАЛРЕСУРС», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246.

На підприємстві ведуться наступні журнали:____________________________________________________________

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________________________________

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;______________________________________

- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;____________________________________________________

- видачі інструкцій з охорони праці;____________________________________________________________________

- реєстрації видачі нарядів -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;__________________________

- видачі нарядів;___________________________________________________________ __________________________

- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;_________________________________________________________

- реєстрації нещасних випадків на виробництві; ___________________________________________________

- обліку та зберігання засобів захисту;_______________ _________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:_________________________

- Бєдунов Андрій Сергійович пройшов навчання за професією електрогазозварник, газорізальник в________
Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцеї (диплом від 01.07.2005р. НР №26682406)_____

- Дарницький Максим Вікторович пройшов навчання за професією електрослюсар, черговий по___________
ремонтуелектрообладнання в ПО «Кривбасруда» (свідоцтво № 25 від 14.05.1996р.. протокол № 14)_______

- Голотвін Володимир Юрійович пройшов навчання за професією машиніст крана автомобільного 6-го 
разряду в ОУК Главкривбасбуд (свідоцтво №2852 від 21.12.1989р. протокол №26)________________________

- Кухар Валерій Костянтинович навчання за професією машиніст крана автомобільного в ДОСААФ ЮГОКА
м.Кривого Рога (свідоцтво №165502 від 18.03.1989рЛ; пройшов навчання з підвищення робітничрї________
кваліфікації у ТОВ «НКЦ «Граніт» за професією Машиніст крана автомобільного 6-го розряду(свідоцтво 
№0413 від 17.12.20 19р Л _____________________________________________ _______________________________

Для виконання робіт підвищеноїх небезпеки, що декларується, підприємство має таке обладнання:________

-слюсарні інструменти та пристрої, засоби індивідуального та колективного захисту;______________________

-сварочний напівавтомат ВДУ-500 зав. №5000024 вир. Україна ТОВ «Енергія-сварка ГмБХ». пер.__________
19.12.2019р.;

-сварочний напівавтомат ВДУ-500 зав. №5000008 вир. Україна ТОВ «Енергія-сварка ГмБХ». пер.___________
19.12.2019р.;

-сварочний подаючий механізм СПМ-430 зав. № 4300192 вир. Україна ТОВ «Енергія-сварка ГмБХ». пер. 
19.12.2019р .;

-сварочний подаючий механізм СПМ-430 зав. №43000222 вир. Україна ТОВ «Енергія-сварка ГмБХ». пер. 
19.12.2019р .;

-пряма шліфувальна машинка Макіїа ОА9030Я серійний №1605511, пер. 19.12.2019р.______________________



оговір №  3-250 від 19.03.2019р. з TO B «С В ГРУП» (Депонент) відповідального збереження з правом 
користування майна: балони під технічні гази.:

Договір №  Д Г-13/07-01 від 13.07.2020р. з TQ B  «Індустріясервіс» (Виконавець) про палання послуг з ремонту і 
випробування газополуменевої апаратури: огляд, дефектація. ремонт з заміною окремих запчастин.;

Договір №  301 від 03.07.2020р. з ТО В  «А П С-Кривий Ріг» (Виконавець) на проведення робіт з технічного 
обслуговування вогнегасників.;

Договір подряду №  118-20 від 0 3 .08.2020р. з ТОВ «ЕН ЕРГО ГІ РО М І Ю С І  A 4 »  ( Підряд н и к) на виконанії я робіт 
по випробуванню опору ізоляції освітлювшіьної проводки, петл і Ф аза-нуль». в и мір ювання о пору 
заземлювального пристрою і блискавкозахісту, вим ірю вання перехідних о порів і засобі в захисту. Наладка і 
випробування релейного захисту, монтаж них поясів драбин і т.д.

На підприємстві в наявності експлуатаційна документація (паспорти, керівницт во з експлуатації обладнання). 
Спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ» проводяться Ч .Т.О. та ГІ.Т.О. вантажопідіймальних кранів зг ідно 
вимог НП А О П  0.00-1.80-18 за встановлений термін.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення 
«Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» - Н П А О П  0.00-4.12-05.

Проведення навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводяться традиційними методами за 
розробленими тестовими білетами за професіями.

На підприємстві є в наявності куток О хоро н и праці, який забеспечений елекгро н н им и посібниками. 
підручниками, розроблені навчально -  методичні плани, програми підготоки іспитів.

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це

І.Д .Кондратіш ин


