
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛОЦЕНТР СМАРТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Купріна, будинок 125. ЄДРПОУ 37861990 
директор Харченко Олександр Іванович , тел. 0(67) 569 01 91__________________________________ .

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
__________________________________ e-mail sulaco.alex@gmail.com_______________________________________________ .

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 складу (металобази) м. Кривий Ріг, вул. Купріна. 125

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 догов ір  не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі )

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11 вересня 2 0 2 0  рок у
(дата проведення аудиту )

Я, директор Харченко Олександр Іванович_________________________________________________ д
(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, устаткування підвищ еної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби, а саме вилковий автонавантажувач Mitsubishi FD25NT_____ .
ідентифікаційний номер CF18C -  70779. номер двигуна S4S -  233061 рік випуску 2011. країна 
виробник Китай, номерний знак - T04290AE. свідоцтво про реєстрацію А Е103269 від 12.04.2013р 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням______________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

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

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

Кількість робочих місць 8. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 1_______________ ______________________________________________________________і

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне приміщення та відкрита територія складу (металобази) орендовані (договір оренди 

№ 01/03-2017 від 01.03.2017р. з ТОВ «Техснаб») за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, 
вул. Купріна. буд.125. стоянка TT3 знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна. буд.125

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

Інші відомості: Директор ТОВ «Металоцентр Смарт» Харченко Олександр Іванович пройшов 
навчання в П3 ЦПОН та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загального курсу з охорони праці), (витяг з 
протоколу від 19.12.2019р. № 1141/4.20-2019р.):

НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з 
протоколу від 19.12.2019р. № 1147/4.20-2019р.):
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НПАОП 0.00 -  1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
(витяг з протоколу від 13.02.2020р за№  084/4.20-2020р.):

НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу від 19.12.2019р № 
1145/4.20-2019P.V

Головний бухгалтер Проворова Ірина Анатольевна пройшла навчання в ПЗ ЦПОН та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки(загального курсу з охорони праці), (витяг з 
протоколу від 13.02.2020р № 075/4.20-2020р.).

Наказом від 01.10.2020р .№ 08/РП призначено відповідального за технічний стан та 
безпечне проведення робіт автонавантажувачем начальника металобази Мусточку Ганну 
Володимирівну, яка пройшла навчання в ПЗ ЦПОН та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загального 
курсу з охорони праці), (витяг з протоколу від 13.02.2020р № 075/4.20-2020р.). НПАОП 0.00-1.83- 
18 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу від 19.12.2019р 
№ 1147/4.20-2019р.). НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (витяг з протоколу від 13.02.2020р. за № 084/4.20-2020рЛ. НПАОП 0.00- 
1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу від 19.12.2019р № 1145/4.20-2019р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Наказом від 22.07.2019р. № ОІ/ОП по підприємству створена служба охорони праці, а саме 

функції служби охорони праці покладено на директора Харченко Олександра Івановича, який у 
встановленому порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) на підприємстві, наказом від 11.01.2020 № 
ОІ/ОП створено комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці: голова комісії 
Харченко О.І.. члени комісії Мусточка Г.В.. Проворова І.А.

Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
ТОВ «Металоцентр Смарт» навчені і пройшли перевірку знань з питань охорони праці та 
нормативних актів з охорони праці в ПЗ ЦПОН.

Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 22.07.2019р. № ОІ/ОП.);
Положення про систему управління охороною праці (СУОТ) (наказ про затверджена від 

26.07.20 19р №08ЮГП:
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

(наказ від 26.07.2019р. № 07/ОП);
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 22.07.2019р. № Р2/ОШ;
Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці (наказ від 22.07.2019р. № 

Р2/ОП):
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ від 22.07.2019р. № ОЗ/ОП);
Інструкції з охорони праці, затвердженні та введенні в дію наказом від 25.07.2019р. №

05/РП. в тому числі Інструкція з охорони праці № 6 для водія автонавантажувача.
На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспорт:

Замковий Денис Григорович пройшов навчання у Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» за професією водій навантажувача (посвідчення № 288-20-02-2 від 17.07.2020р.) витяг з 
протоколу № 288-2020 від 17.07.2020р.

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація (керівництво з 
експлуатації та технічного обслуговування автонавантажувача), журнал обліку технічного 
обслуговування та ремонту навантажувачів. Раз на рік проводиться технічний огляд 
автонавантажувача спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ» (акт державного технічного огляду 
ТТЗ від 17.09.2020р.)

Технічне обслуговування автонавантажувача Mitsubishi марка FD 25NT здійснюється
працівниками ТОВ «Імідж Інженерна Фірма» згідно договору від 02.03.2018р. № 09/18-ТО



експлуатаційної документації
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами

індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.

засооїв індивідуального захисту,
Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007p № 246. на 
підприємстві наказом від 16.12.2019р. № 11/ОП організовано проведення медоглядів. Всі 
працівники підприємства проходять попередній (періодичний) медичний огляд.

Підприємство ТОВ «Металоцентр Смарт» забезпечено законодавчими та іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці, має комплект НПАОП;
Закон України «Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011р. № 1107 (в редакції постанови 
КМУ від 7 лютого 2018 р. №48);
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00^7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засббів індивідуального захисту на робочому місці»:

Підгфиємстіво забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Нормативно-правова база постійно оновлюється за допомогою 
друкованих видань та Інтернету.
нормативно-правової т/матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 

2 0  сЮ  р . N

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, 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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