
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеж еною  відповідальністю  
«П ром ислове п ідприєм ство „М еталургспецремонт-2»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи

51900, Д ніпропетровська область, м. КаїуГянське, вул. Курська, будинок 60, офіс 19
місцезнаходження,

________________________________________ 34455395_________________________________________
код згідно з ЄДРГІОУ 

директор -  Щ ерба О лександр Володимирович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________ (097) 513-43-01, shsasha67@ gm ail.com ________________________________
ном.ер 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; 

територія У країни на о б ’єктах замовників згідно укладених договорів

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 відш кодування наслідків м ож ливої ш коди договір добровільного
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався____________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 25 червня 2020 р.______

(дата проведення аудиту)

Я. Щ ерба О лександр Володим ирович,___________________________________________________________
(пр.івиїце. ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією  декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час виконання таких робіт 
п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких м аш ин, м еханізм ів, устатковання 
п ідвищ еної небезпеки:
- роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра;____________________________________________
- роботи в колодязях, ш урф ах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (єм ностях, боксах, топках, трубопроводах)._____________________________________________ ___

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механьїзмів устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

mailto:shsasha67@gmail.com


К ількість робочих м ісць -1 0 , у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм - 6;_________________________________________________________________________________________

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

кількість будівель -  1; адм іністративна будівля розташ ована за адресою : Д ніпропетровська обл..
м. К ам ' янське. вул. Курська, будинок 60, офіс 19. структурних п ідрозділів -  2._________________

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

Інші відомості:
К ерівники та фахівці ТОВ «П ром ислове п ідприєм ство ..М еталургспецрем онт-2» пройшли 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленом у порядку:
Д иректор ТОВ «П ром ислове п ідприєм ство „М еталургспецремонт-2» Щ ерба О.В. та головний 

інженер Боднар Я.В. пройш ли навчання законів та норм ативно-правових актів з охорони праці в 
Н авчальному центрі з охорони праці «Ф О П  М акаров Д .В .» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Д ерж праці у Запорізькій області (протокол №  01/12-19 від 24.12.2019 p.).

М айстер Родимський В.І. пройш ов навчання законів та норм ативно-правових актів з охорони 
праці в ТОВ «У чбово-курсовий ком бінат ПРОФІ Л А Й Н » та перевірку знань в комісії Головного 
управління Д ерж праці у Д ніпропетровській  області (протокол №  122 від 08.04.2020 р е 

д и р екто р  ТОВ «П ромислове підприєм ство ..М еталургспецремонт-2» Щ ерба О .В.. головний 
інженер Боднар Я.В . та майстер Родим ський В.І. пройш ли навчання Н П А О П  40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатац ії електроустановок спож ивачів» в ТОВ «У чбово-курсовий ком бінат ПРОФІ 
Л А Й Н » та перевірку знань в ком ісії Головного управління Д ержпраці у Д ніпропетровській  області 
(витяги з протоколів №  15 від 07.02 .2020 p.. №  404 від 12.10.2019 p.). М аю ть IV групи з
електробезпеки (до та  вищ е 1000 В).______________________________________________________________

Д иректор ТОВ «П ромислове п ідприєм ство ,.М еталургспецрем онг-2» Щ ерба О.В.. головний 
інж енер Боднар Я.В . та майстер Родимський В.І. пройш ли навчання НП А О П  0.00-1.75-15 «П равила 
безпеки систем газопостачання» в ТОВ «У чбово-курсовий ком бінат ПРОФ І Л А Й Н » та перевірку 
знань в ком ісії Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області (витяги з протоколів
№  15 від  29.01.2020 р. та № 4 1 7  від 28.10.2019 p.)._______________________________________________

Д иректор ТОВ «Промисливе підприємство «М еталургспецремонт-2» Щ ерба О.В.. головний 
інженер Боднар Я.В. та майстер Родимський В.І. пройш ли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК «СПЕКТР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області (витяги з 
протоколів №  6 від 20.01.2020 р та № 401 від 16.10.2019 p.).

Д иректор ТОВ «Промислове підприємство ,.М еталургспецремонг-2» Щ ерба О.В., головний 
інженер Боднар Я.В. та майстер Родимський В.І. пройш ли навчання Н ІІА О П  0.00-1.15-07 
«П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ГОВ «У чбово-курсовий комбінат 
ПРОФ І ЛА Й Н » та перевірку знань в ком ісії Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області (витяги з протоколів №  3 від 17.01.2020 р. та №  408 від 22.10.2019 p.).____________

Д иректор ТО В «П ромислове підприєм ство ..М еталургспецремонт-2» Щ ерба О.В.. головний 
інж енер Боднар Я.В. та майстер Родимський В.І. пройш ли навчання Н ІІА О П  0.00-1.71-13 «П равила 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» в ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» та  перевірку знань в ком ісії Головного управління Д ерж праці у Запорізькій області
(витяг з протоколу №  19-937/1 від 30.10.2019 р .)_________________________________________________

Н а підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію  м аш ин, м еханізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищ еної небезпеки:________________________________________________________________________________

Наказом №  1803 від 18.01.2020 р. м айстра Родим ського В.І. призначено відповідальною  
особою  за електрогосподарство підприємства. М ає IV групу з електробезпеки (до та  вищ е 1000 В). 

Н аказом №  1202 від 12.02.2020 р. головного інженера Боднар Я.В. призначено відповідальною
особою  за безпечне ведення газонебезпечних робіт з правом видачі нарядів-допусків.__________

Н аказом №  1805 від 18.01.2020 р. м айстра Родим ського В.І. призначено відповідальною  
особою  за  безпечне виконання робіт на висоті понад 1.3 м._______________________________________



Н аказом  №  18012 від  18.01.2020 р. головного інж енера Боднар Я.В. призначено відповідальною
(прізвищ е, ім'я та по багі ькові осіб, які відповідаю тьза дотриманням вимог законодавства з питань

особою  за справний стан та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту._______
охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №  1901 від 19.01.2020 р. ф ункції служби охорони праці директор Щ ерба О.В. поклав 
на себе.___________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприєм стві переглянуті, затвердж ені та введені в дію: «П олож ення про систему 
управління охороною  праці» (наказ №  2102 від 21.01.2019 р.); «П олож ення про службу охорони 
праці» (наказ №  2102 від 21.01.2019 р.); «П олож ення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» (наказ №  2102 від 21.01.2019 р.)._________________________________

На підприєм стві затверджені наказом №  0306 від 03.02.2020 р. та введені в дію  посадові 
інструкції. Н орм ативні акти з охорони праці, що дію ть на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАО П 0.00-6.03-93 «П орядок опрацю вання і затвердж ення роботодавцем  норм ативних актів з 
охорони праці, що дію ть на підприємстві» та «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці»
НП А О П  0.00-4.15-98 зі зм інам и.______________________________________________________________________

П рацівники підприємства, у встановлені терм іни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання дом едичної допомоги потерпілим від нещ асних випадків, а також  з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пож еж  і стихійних лих - вступний, первинний. 
повторний, позаплановий та цільовий. Заверш ую ться інструктажі перевіркою  знань, а також 
перевіркою  набутих навичок безпечних методів праці, особою , яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Ж урналу реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці.

На п ідприєм стві наказом №  2110 від 21.01.2020 р. створено ком ісію  з перевірки зна,ті 
працівників п ідприєм ства з питань охорони праці у таком у складі: голова ком ісії - директор Щ ероа
О.В.; члени ком ісії - головний інженер Боднар Я.ЕЗ. та майстер Родимський В.І._______________

На підприєм стві розроблено й затвердж ено наказом №  1105 від 11.05.2020 р. перелік______
газонебезпечних робіт______________________________________________________________________________

На підприєм стві переглянуті, затвердж ені та введені в дію  інструкції з охорони праці (наказ 
№  1801/5 від 18.01.2020 р.). в тому числі: інструкція з охорони праці №  3 при виконанні робіт на 
висоті; інструкція з охорони праці №  6 для м онтаж ника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій; інструкція з охорони праці №  8 для робітників, що працю ю ть з ручним 
електроінструментом ; інструкція з охорони праці №  9 для робітників, що працю ю ть і ручним 
пневм оінструментом ; інструкція з охорони праці №  15 під час виконання робіт в колодязях, 
ш урфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутом у просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах)

Робітники підприєм ства пройш ли перевірку знань загальних питань з охорони праці, інструкцій 
з охорони праці, Н П А О П  0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт». НП А О П  0.00-1.75-15 «П равила безпеки систем газопостачання»._________
НП А О П  0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті».______

Н П А О П  0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом  і пристроями» в 
обсязі робіт, щ о виконую ться, комісією  з перевірки знань працівників п ідприєм ства (протокол
№  1504 від 15.04.2020 р.)._______________________________________________________________________

М онтаж ник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Буткус О.П. пройшов 
навчання за професією  «М онтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» в 
ТОВ «У чбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛА Й Н » (посвідчення №  02165-ГІ від 21 12.2018 р.). 
П рисвоєна кваліф ікація «М онтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій четвертого 
розряду».

М онтаж ник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Коряк Ю .В. пройшов 
навчання за професією  «М онтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» в 
в ДП «Д ніпропетровський учбово-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» (протокол №  288/1 від 
11.03.2011 р.). П рисвоєна кваліфікація «М онтаж ник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій третього розряду».



М онтаж ник з монтаж у сталевих та залізобетонних конструкцій М оісеєнко М .В. пройш ов
навчання за проф есією  «М онтаж ник з монтаж у сталевих та залізобетонних конструкцій» в
ДГІ «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол №  4671 від 21.02.2020 р.). П рисвоєна
кваліфікація «М онтаж ник з монтаж у сталевих та залізобетонних конструкцій третього розряду».

На підприєм стві відповідно до норм ативно-правових актів ведуться наступні журнали:
•  «Ж урнал реєстрації вступного інструктаж у з питань охорони праці».
•  «Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці».
•  «Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочом у місці».
• «Ж урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».
•  «Ж урнал реєстрації протоколів перевірки знань».
•  «Ж урнал обліку робіт за нарядами і розпорядж еннями»;
•  «Ж урнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансф орм аторів та ін ...» .
• «Ж урнал обліку та  випробувань засобів індивідуального захисту».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

О бладнання та інструменти, що застосовую ться для виконання заявлених робіт: риш тування 
стоїчні алю м інієві, виш ки-тури на домкратах с колесами, драбини 3-хсекційні розкладні, на які є в 
наявності експлуатац ійна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), 
страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлю вачі з вертикальними канатами, фал запобіжний 
1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та 
допоміж ні канати (акт випробування від 29.07.2020 р. ), зачіпи тросові, карабіни сталеві ( (акт 
випробування від 31.07.2020 гО. страхувальні системи, захисні каски, захисні костю ми., пояси 
запобіжні лямкові 1ІШ -К2 - 7  од., інв. № №  134-140. 2019 р.в. (акт випробування від 05.05.2020 р.). 
протигази У ЗС ВК (інв. № 100-101)2 - 2 од., протигази шлангові П1І1-1(інв. № 1114-1106) - 3 од., 
сигналізатор газу ВА РТА  СГБ 2-03Б (інв. № 1110-1101) - 2 од., газоаналізатор-лам па ЛБВК 
((інв. № 1118). м отузки монтажні 150 м. набір слю сарного інструменту, б/н; набір робочого 
інструменту (лопати совкові, кувалди. зубила, відра оцинковані), б/н. 2010 р.в.. плакати і знаки
безпеки та інш і засоби індивідуального захисту._____________________________________

експлуатаційної документації.

П рацівники підприєм ства забезпечені комплектом  спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інш их засобів 
індивідуального захисту працівникам  підприємства, затвердж ених наказом директора. Під час 
виконання задекларованих робгг працівники забезпечені засобами захисту (костю м брезентовий, 
черевики ш кіряні, рукавиці брезентові, знаки безпеки). У се обладнання та 313 використовую ться 
за призначенням , зберігаю ться у технічно справном у стані з проведенням  технічного обслуго
вування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників. Засоби індивідуального захисту відповідаю ть вимогам Технічного 
реглам енту засобів індивідуального захисту, затвердж еного П остановою  КМ У № 761 від 
27.08.2008 р  ._____________________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «П орядку проведення м едичних оглядів працівників», затвердж еного наказом 

М іністерства охорони здоров 'я  У країни від 21.05.2007 р. №  246. працівники 
підприєм ства, прийняті на роботу у 2020 р.. пройш ли попередній м едичний огляд в 
КЗ «Д ніпропетровський центр первинної м едико-санітарної допомоги №  4» (надано медичні 
довідки від 19.02.2020 р.).

На п ідприєм стві наявна актуалізована норм ативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема, по задекларованим видам робіт наявні такі 
норм ативно-правові акти: Закон У країни Про охорону праці, затвердж ений ВР У країни. №  2694-ХІ1 
від 14.10.1992. із зм інами; П орядок розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних 
захворю вань і аварій на виробництві, затвердж ений ГІКМУ №  337 від 17 .04.2019;__________________



т .

НПАО П 0.00-2.01-05 «П ерелік робіт з п ідвищ еною  небезпекою »; НГІАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
полож ення про службу охорони праці»; НГІАОП 0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НП АО П 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАО П 0.00-6.03-93 «П орядок опрацю вання та
затвердж ення роботодавцем  норм ативних актів з охорону праці, що д ію ть на підприємстві»;________
НПАО П 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцям и охорони праці 
працівників»; Н П А О П  0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при викорис
танні працівниками засобів індивідуального захисту на робочом у місці»; НПАОП 0.00-
1.15-07 «П равила охорони лраці під час виконання робіт на в и с о т і» ;____________________
НП АО П 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом  та пристроями»; 

НПАО П 0.00-1.7 6-15 «П равила безпеки систем газопостачання»; Н П А О П  40.1-1.21-98 
«П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Н А П Б А .01 .001-2014 «П равила 
пож еж ної безпеки в Україні; НПАО П 0.00-1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працю є під тиском»; Н П А О П  40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатаці і  ї 
електроустановок спож ивачів»; Н П А О ІІ 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з орган ізац ії безпечного 
ведення газонебезпечних робіт»; Н П А О П  0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з
інструментом  та пристроями».________________________________________________________________________

П роведення робіт підвищ еної небезпеки реглам ентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт.___________________________________________________

П ідприєм ство забезпечено необхідною  навчально-м етодичною  літературою  та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлю ю ться за 
допом огою  Інтернету та  друкованих видань. На підприємстві є затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, гілан-графік проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці. У ТО В «Промислове 
підприємство «Металургспецремонт-2» є кабінет охорони праці, оснащ ений: оргтехнікою , 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та  держ авними 
м іж галузевим и та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною  і довідковою  
літературою , навчальними програмами, необхідними для проведення Інструктажу, навчання та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Також  забезпечено 
доступ працівників до норм ативно-правової бази з охорони праці через мережу Інтернег. В кабінеті 
охорони праці ТОВ ««П ромислове п ідприєм ство «М еталургспецрем онт-2» проводяться 
інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Розроблені тематичні плани та 
програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.____________________________

Матерішхьнехї&хнічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та

ьно-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. ЩЕРБА
(ініціали та прізвище)

30 липн

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі 
Держпраці ^  2 0 4 ^ ) .  №  __.

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає 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, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
сво ї релігійні переконання відмовляються від його прийнятгя та повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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