
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП»________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50038, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Свропейський, будинок 18/65, код 
згідно СДРПОУ- 43727725_______________________________________________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ,

____________________ Ляшенко Дмитро Ігорович +380 (97) 688-88-10_________________
прізвище, ім ’я по батькові керівника, номер телефону

______________________________ e-mail: buh@,mmg.kr.ua____________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я 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_____________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не укладався_____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 13.05.2020 р.
(дата проведення аудиту)

__________________________ Я, Ляшенко Дмитро Ігорович__________________________
(прізвище, ім ’я 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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і 
кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.; зварювальні роботи:
газополум’яні роботи____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічне устатковання ливарного виробництва, а саме:__________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
Індукційна тигельна плавильна піч типу КОРБ-бОО-І, заводський № 12101101, 2012 року
виготовлення, країна виробник Китай______________________________________________

їх тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,



Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів.
що є ємностями для газового моторного палива, а саме: балони з киснем -  13 од. та 
пропаном -  5 од., країна виробник -  Україна, для зварювальних та газополум’яних робіт 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць-12: в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 4;______________________________________________________________________

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

Офісне та виробниче приміщення, а саме: Цех ливарного виробництва № 1 S=558 м2: Цех 
модельного виробництва форм № 2 S=70m2; Побутові приміщення № З S= 35 м2: 
Приміщення складу № 4 S= 30 м2_________________________________________________

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

Інші відомості: Керівник і головні фахівці підприємства атестовані на знання нормативно- 
правових актів з охорони праці, у встановленому порядку, відповідно до програми 
підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці:________________
- посвідчення директора - Ляшенко Дмитра Ігоровича № 5043/1 від 21.03.2019 р. ТОВ 

«НКЦ «Моноліт», протокол від 21.03.2019 р. № 6/33. комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській о б л .______________________________________________
- посвідчення інженера з охорони праці і промислової безпеки - Чубенко Марина 

Володимирівна № 3710 від 17.06.2020 р. ТОВ «НКЦ «Моноліт», протокол від 17.06.2020 
р. № 6/15 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.___________
- посвідчення майстра виробничої дільниці - Тетери Олександра Броніславовича № 

010830 від 08.11.2018 р. ТОВ «НКЦ «Моноліт», протокол від 08.11.2018 р. № 11/40 комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.__________________________
- посвідчення енергетика виробничої дільниці - Бондар Анатолій Володимирович № 3711 

від 17.06.2020 р. ТОВ «НКЦ «Моноліт», протокол від 17.06.2020 р. № 6/15. комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.__________________________

Директор -  Ляшенко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 
згідно вимог: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» (витяг з протоколу від 17.08.2019 р. № 6/15): НПАОП 27.5-1.46-14 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з протоколу від 20.08.2019 р. № 
6/18-1): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» та «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу від 27.09.2019 р. 
№ 6/22-1): НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (витяг з протоколу від 22.08.2019 р. № 6/10-1): «З пожежно-
технічного мінімуму» (витяг з протоколу від 21.05.2019 р. № 103/1)___________________

Інженера з охорони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно вимог: НПАОП 27.5-1.46-14 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з протоколу від 22.08.2018 р. № 
120): НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(витяг з протоколу № 6/25від 26.06.2020 р.): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (IV група з електробезпеки до 1000 В. витяг з 
протоколу № 2/14-1 від 21.06.2020 р.); НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості» (витяг з протоколу № 6/17від 17.06.2020 р.); НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з 
протоколу № 6/31 від 26.06.2020 р.); «Правила пожежної безпеки України» (витяг з
протоколу № 101/1 від 30.06.2020 р.)



Майстер виробничої дільниці -  Тетера Олександр Броніславович пройшов навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. згідно вимог: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості» (витяг з протоколу від 08.11.2017 р. № 11/49): НПАОП 
27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з протоколу від 
22.08.2017 р. № 121): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 
протоколу від 08.11.2017 р. № 11/30): НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу від 15.11.2017 р. 
№ 11/59): «З пожежно-технічного мінімуму» (витяг з протоколу від 17.11.2019 р. № 135) 

Енергетик виробничої дільниці -  Бондар Анатолій Володимирович пройшов навчання в 
ПП «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. згідно вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» та «Правила пожежної безпеки України»
(витяг з протоколу від 01.07.2020 р. № 93)__________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:___________________________________

Наказом по підприємству від 01.06.2019 р. № 5-Н призначені посадові особи, 
відповідальні за здійснення нагляду щодо безпечної експлуатації ливарного устатковання
-  директора Ляшенко Дмитра Ігоровича: за утримання в справному стані ливарного
устатковання -  майстра виробничої дільниці Тетеру Олександра Броніславовича_______

Наказом по підприємству від 12.07.2020 р. № 30-Н призначено посадову особу, 
відповідальну за справний стан електрогосподарства -  енергетика виробничої дільниці
Бондаря Анатолія Володимировича________________________________________________

Наказом по підприємству від 12.08.2020 р. № 7-Н призначено посадову особу, 
відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском (балонів із стисненим (кисень) та зрідженим (сумішшю пропану технічного та 
бутану технічного) газами) -  майстра виробничої дільниці Тетеру Олександра
Броніславовича_________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 21.07.2019 р. № 15-Н призначено посадову особу, 
відповідальну за безпечне виконання електрозварювальних та газополум'яних робіт, за 
безпечну експлуатацію та утримання в справному стані обладнання для газополум'яної
обробки металів -  майстра виробничої дільниці Тетеру Олександра Броніславовича_____

Наказом по підприємству від 21.07.2019 р. № 19-Н майстра виробничої дільниці Тетеру 
Олександра Броніславовича призначено особою, яка видає наряди -допуски на виконання
робіт підвищеної небезпеки.______________________________________________________

Наказом по підприємству від 21.07.2019 р. № 9-ОТ призначено посадову особу, 
відповідальну за справний стан та забезпечення працівників засобами індивідуального
захисту -  Чубенко Марину Володимирівну_________________________________________

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

Наказом по підприємству від 01.06.2020 р. № 2-Н створено службу охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці і промислової 
безпеки - Чубенко Марина Володимирівна пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно вимог: НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» 
(витяг з протоколу від 22.08.2018 р. № 120): НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 6/25від 26.06.2020 р.): НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (IV група з 
електробезпеки до 1000 В, витяг з протоколу № 2/14-1 від 21.06.2020 р.): НПАОП 27.0-
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з протоколу №



6/17від 17.06.2020 р.): НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 6/31 від 26.06.2020 р.): «Правила
пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 101/1 від 30.06.2020 р.)______________

На підприємстві наказом від 01.06.2019 р. № 6-Н створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, правил улаштування та безпечної експлуатації об'єктів, що
підконтрольні Держгірпромнагляду у такому складі:________________________________

Голова комісії (директор) -  Ляшенко Дмитро Ігорович, який пройшов навчання в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(витяг з протоколу № 6/33 від 21.03.2019 р.)________________________________________

Заступник голови комісії (інженер з охорони праці і промислової безпеки) -  Чубенко 
Марина Володимирьівна, який пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 6/15 від 17.06.2020
ЕЛ__________________1------------------------ ---------- ------------------------------------------- :-------------------- ^

Член комісії (майстер виробничої дільниці) -  Тетера Олександр Броніславович, який 
пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки (витяг з протоколу № 11/40 від 08.11.2017 р.)______________________
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання з правил НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній
промисловості»:__________ _______________________________________________________

Директор -  Ляшенко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(посвідчення № 3768. протокол від 17.08.2019 р. № 6/15)_____________________________

Інженер з охорони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 3714. протокол від 17.06.2020 р. №
6/17)_________________________________________________________ _________________

Майстер виробничої дільниці -  Тетера Олександр Броніславович пройшов навчання в
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 010837. протокол від 08.11.2017 р. № 11/49)_____
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання з правил НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному
виробництві»:______________ _____________________________________________________

Директор -  Ляшенко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(посвідчення № 8073/1. протокол від 20.08.2019 р. № 6/18-1)_________________________

Інженер з охорони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 1242/1. протокол від
22.08.2019 р.№  120)_______________________________________________________

Майстер виробничої дільниці -  Тетера Олександр Броніславович пройшов навчання в
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 7564/1. протокол від 22.08.2017 р. № 121)_______
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання з правил НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»: _________________________________________________

Директор -  Ляшенко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(посвідчення № 010918. протокол від 27.09.2019 р. № 6/22-1)_________________________

Інженер з охо'рони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
пройшла навчання в ПП «КРІОЛ» (посвідчення № 00001092. протокол від 01.07.2020 р. №
93)______________________________________________________________________

Майстер виробничої дільниці -  Тетера Олександр Броніславович пройшов навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 010835. протокол від 08.11.2017 р. № 11/30)_____



Енергетик виробничої дільниці -  Бондар Анатолій Володимирович пройшов навчання в
ПП «КРІОЛ» (посвідчення № 00001093, протокол від 01.07.2020 р. № 93)______________
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» з «Правил пожежної безпеки України»:_____

Директор -  Ляшенко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(посвідчення № 03036534, протокол 17.11.2018 р. № 103/1)___________________________

Інженер з охорони праці і промислової безпеки -  Чубенко Марина Володимирівна 
пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 0355, протокол від 12.06.2020
р. № 39)________________________________________________________________________

Майстер виробничої дільниці -  Тетера Олександр Броніславович пройшов навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 03026245, протокол від 17.11.2017 р. № 135)

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з охорони праці згідно з вимогами наказу по підприємству № 10-Н від 01.06.2020 р„ а 
також інструкцій з охорони праці затверджені наказом по підприємству №14-Н від
01.06.2020 p., у тому числі: ___________________________________________________

інструкція з охорони праці для робітників малих підприємств та фірм № 015 від
13.07.2020 р.: -___________________________________________________________
інструкція з охорони праці при роботі з вантажопідйомними механізмами з
керуванням з підлоги № 001 від 13.07.2020 р.__________________________________
інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля № 026 від 13.07.2020 р.

- інструкція з охорони праці для газозварника № 027 від 13.07.2020 р.______ _______
- інструкція з охорони праці для вантажника № 012 від 13.07.2020 р._______________

інструкція з охорони праці для ливарника кольорових металів і сплавів № 013 від
13.07.2020 р._______________________________________________________________
інструкція з охорони праці для підсобного робітника № 014 від 13.07.2020 р. 
інструкція з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт № 016 від
13.07.2020 р,_______________________________________________________________
інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника №017 від 13.07.2020 р._______

- інструкція з охорони праці для токаря № 018 від 13.07.2020 р.___________________
- інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання № 020 від

13.07.2020 р._______________________________________________________________
- інструкція з охорони праці для енергетика № 021 від 13.07.2020 р._________
- інструкція з охорони праці для формувальника з випалювальних моделей № 019 від

13.07.2020 р._______________________________________________________________
- інструкція з охорони праці для модельника випалювальних моделей № 029 від

13.07.2020 р._______________________________________________________________
- інструкція з охорони праці для газорезчика № 028 від 13.07.2020 р._______________

інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт № 025 від
13.07.2020 р._______________________________________________________________

- інструкція з охорони праці щодо безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), що обслуговують вантажопідіймальні крани № 024 від 13.07.2020 р.

- інструкція з охорони праці при виконанні робіт на шліфувальних верстатах № 023
від 13.07.2020 р. _____________________________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні паяльних робіт № 022 від 13.07.2020 р. 
інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачи
балонів із стисненими та зрідженими газами № 010 від 13.07.2020 р._____________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт на фрезерних верстатах №011 від
13.07.2020 р._______________________________________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт з конструкцій мостових кранів №
004 від 13.07.2020 р.________________________________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням 
пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин № 005 від 13.07.2020 р.______



- інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на 
підприємстві № 006 від 13.07.2020 р._________________________________________

- інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах № 007 від
13.07.2020 р.______________________________________________________________

- інструкція з охорони праці при роботах з ручним електрифікованим інструментом №
008 від 13.07.2020 р. _____________________________________________________

- інструкція з охорони праці при роботах з ручними інструментами та пристроями №
009 від 13.07.2020 р.________________________________________________________

- інструкція з охорони праці при експлуатації балонів № 002 від 13.06.2020 р.______
- інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажів № 003 від 13.06.2020

И___________________ _______________________________________________:---------
- інструкція з охорони праці надання першої (долікарняної) допомоги потерпілим при

нещасних випадках № 030 від 01.06.2020 р.___________________________________
- інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації вогнегасників № 031 від

01.06.2020 р.______________ ________________________________________________
інструкція з охорони праці по застосуванню засобів індивідуального захисту органів 
дихання (зізод) № 032 від 01.06.2020 р. ______________________________________

- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 033 від 01.06.2020 р. 
інструкція з охорони праці на роботи із застосування драбин № 034 від 01.06.2020 р.

- інструкція з охорони праці для проведення робіт підвищеної небезпеки № 035 від
01.06.2020 р._____________________________________________________ _________
інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях № 036 від 01.06.2020 р. 
інструкція з охорони праці для електрогазозварювальника № 037 від 03.06.2020 р

- інструкція з пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт № 038 від 04.06.2020 р.
- інструкція з пожежної безпеки підприємства № 039 від 04.06.2020 р._____________

Також на підприємстві розроблені:__________ _____________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 

12-П): ___________________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від

01.06.2020 р. № 6-Ш: _______________________________________________
- Положення про проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 10-Щ;_______________
- Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві (наказ 

про затвердження від 01.06.2020 р. № 9-Щ;____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження від

01.06.2020 р.№  13-ГО:_____________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження 
від 01.06.2020 р. №20-ГО;__________________________________________________

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження 
від 01.06.2020 р № 21-ГО; ___________________________________________ .

- Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 11-
ш____________ ___________ -____-________ ,
Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 18 П);_________

- Положення про медичний огляд працівників підприємства (наказ про затвердження 
від 01.06.2020 р. № 8-ГО;____________________________________________________

- Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві (наказ про 
затвердження від - 01.06.2020 р. № 22-ГО;_____________________________________

Перелік журналів . які ведуться на підприємстві:____________________________________
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_____________



- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; 
«Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці»; 
«Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві»;_________

- «Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»_____
На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань і аварій на 2020 р.»______________________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:_______

Ливарник металів та сплавів -  Гагуа Олег Владиславович, свідоцтво № 121-16 видане 
ПАТ «КЗГО», м. Кривий Ріг у 20.08.2014 р. за професією «Ливарник електропечі», 
пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. згідно вимог:________________________

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»
(витяг з протоколу від 17.10.2019 р. № 6/20);__________________________________
НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з 
протоколу від 17.11.2019 р. № 6/138-1);_______________________________________

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» та «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу від
19.04.2019 р. №4/79)._______________________________________________________

- «З пожежно-технічного мінімому» (витяг з протоколу від 13.03.2020 р. № 25);_____
- перевірку знань з охорони праці та інструкцій ливарника кольорових металів і 

сплавів комісією ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП» (витяг з протоколу від 12.09.2019 р. 
№ 14)_____________________________________________________________________

Формувальник випалювальних моделей -  Казарян Хачатур Миколайович, свідоцтво № 
2194. видане ПАТ «КЦРЗ», м. Кривий Ріг 20.08.2014 р. за професією «Формувальник 
машинної формовки», пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. згідно вимог:______

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»
(витяг з протоколу від 17.06.2020 р. № 6/18);__________________________________
НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з
протоколу від 17.11.2019 р. № 6/122);_________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» та «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу від
26.09.2019 р. №6/101-3).____________________________________________________
«З пожежно-технічного мінімому» (витяг з протоколу від 13.03.2020 р. № 25);_____
перевірку знань з охорони праці та інструкцій формувальника випалювальних 
моделей комісією ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП» (витяг з протоколу від 12.09.2019 
р. № 15)___________________________________________________________________

Електрогазозварювальник -  Бєлан Володимир Валерійович, диплом Д № 567483 видане 
ПТУ № 45 м. Кривого Рогу 05.07.1998 р. ПТМ в ТОВ «НКЦ «Моноліт». Протокол від
08.08.2019 р. № 109 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
пройшов навчання «Правил будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» у встановленому порядку у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 006743 
протокол від 14.07.2019 р.) перевірку знань комісією ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП» з 
«Правил будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол 
№ 16 від 18.07. 2019 р .)___________________________________________________________________________

Електрогазозварювальник -  Яловий Володимир Андрійович, диплом Д № 867511 
видане ПТУ № 45 м. Кривого Рогу 05.07.1995 р. ПТМ в ТОВ «НКЦ «Моноліт». Протокол 
від 08.09.2019 р. № 133 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл., пройшов навчання «Правил будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» у встановленому порядку у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 006767



протокол від 14.08.2019 р.) перевірку знань комісією ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП» з
«Правил будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол
№ 16 від 18.09.2019 р.4)__________________________________________________________
Останню перевірку знань з охорони праці працівникам ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП»
проведено комісією підприємства -  протоколи від 11.08.2020 № 10.___________________

Працівники підприємства ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП», в тому числі які виконують 
роботи підвищеної небезпеки проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №
246.____________________________________________________________________________

Працівники підприємства пройшли періодичний медогляд та психофізіологічну
експертизу в ТОВ «Сімейна клініка «ПМС» (заключний акт від 18.05.2020 р.)__________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу
з питань охорони праці

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має таке 
обладнання, інструменти, устаткування, засоби індивідуального та колективного захисту: 

Індукційна тигельна плавильна піч типу КСР8-600-1. заводський № 12101101. 2012 
року виготовлення, країна виробник Китай, пройшов експертне обстеження та повне 
технічне обслуговування 20.07.2020 р.; експертний висновок ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ»
від 29.07.2020 № 40818620-09-08.5-0005.20_________________________________________
Інструменти, що застосовуються для виконання заявлених робіт:______________________

Різак ручний кисневої різки типу РЗ «ДОНМЕТ» 300. б/н. 2020 р.в.; редуктор балонний 
одноступеневий для газополум’яного устаткування, кисневий типу БКО-50 ДМ. 2020 р.в.; 
редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного устаткування, пропанового типу 
БПО -5ДМ. 2020 р. в.: балони з киснем - 13 од.: балони з сумішшю пропану технічного та
бутану технічного - 5 од._________________________________________________________

Експлуатація балонів з киснем та пропаном здійснюється за допомогою з’єднувальних 
шлангів, редукторів та різаків, поставка балонів з газом здійснюється на підставі договорів
з ТОВ «СВГРУП» (договір поставки № 51 від 03.08.2020 р.)__________________________

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігаються у технічно-справному 
стані, з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань. 
В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації) на всі пристрої та інструменти, які використовуються при виконанні робіт
підвищеної небезпеки.___________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «МЕТАЛ МОДЕЛ ГРУП» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засоби індивідуального захисту для виконання робіт в повну обсязі, а саме: спец, черевики 
із захисних підноском; черевики комбіновані; півчобіткі шкіряні зимові із захисних 
підноском; брюки ватні; жилети сигнальні; каски захисні; костюм ІТР з логотипом костюм 
робочий (куртка + штани); костюм робочий (куртка + комбінезон); костюм робітник з 
логотипом; куртка ватна; куртка утеплена; рукавички (МБС) КР; рукавички КЦС; 
рукавички гумові; плащі брезентові; підшоломник; напівкомбінезон утеплений; 
респіратор пелюстка; рукавиці брезентові; окуляри захисні, спецодяг з вогнезахисними 
просочування, спецвзуття на діелектричній підошві, краги спілкові, шолом захисний, 
респіратори, костюми зварник, маски зварника. На підприємстві своєчасно ведуться 
картки та «Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту»________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. В наявності кабінет та клас з охорони праці, забезпечений



необхідними наочними матеріалами та друкованими виданнями, підручниками та
нормативно-правовими документами (Закон України «Про охорону праці», «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із змінами), 
нормативні документи згідно покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, а 
саме: «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08). 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14). «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13). 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). 
«Правил пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2015. НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском: НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства». 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 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»_________________

На підприємстві розроблено: програми вступного та первинного інструктажу з охорони 
праці; програми навчання посадових осіб з охорони праці; програми стажування на 
робочих місцях.

іально-технічної бази матеріально-методичного забезпечення)

Д.І. Ляшенко 
(ініціали та прізвище)

__________ 2 0 2 0 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « / і /  » / & Л £ ґ 20 р. №

Примітка : 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, устаткування 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**
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