
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства і питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ГЖ ГІІО ІО  НІЛІ ІОВІЛАЛЬІ 11(110 
«М ЕТАЛУРГ-РЕМ ОНТ»________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

51925. Дніпропетровська обл.. місто Кам'янське. Тупик Ш кільний , будинок 5. код чі ідпо ч 
СЛР110У: 43435945____________

місцезнаходження, код згідно ЄД РІІО У.

_____________ Буркапький Станіслав Григорович
прізвище, ім’я, по батькові керівника.

_______________________ ________+380982223081 ; mettaluremont@umail.com
номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, 

для фізичної особи-пілприсмця: прізвище, ім'я, но батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної п о їт  и;

________ роботи виконуються на території України
місце виконання роби підвищеної небезпеки га або експ.і\аіації ( зас юс> ваші я) 

машин, механі змів, 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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______01.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я. Буркапький Станіслав Григорович
(прізвище, ім'я по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи- підпрік мпя)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бач и га умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковаппя 
підвищеної небезпеки:

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, рсконсірукція 
машин, механізмів, устатковаппя підвищеної небезпеки, що чачпачені в додатках З і. 7_ц> 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екси.тчатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковаппя підвищеної небезпеки, а саме:

• Технологічне устатковання металургійного виробництва;
• Вантажопідіймальні крани та машини;
• Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання слектри щ і их 

станцій і мереж, технологічне електрообладнання):
• Устатковання для видобутку, транспортування, корисних копалин нерудній 

промисловості:
- Роботи, що виконуються на висот і понад 1.3 метра.
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в чопах дії струм у в исо кої 
частоти.
- Зварювальні роботи.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та бу. пвелы і их
підйомників.

mailto:mettaluremont@umail.com


- Газонолум'яні роботи,_______________________________________________________________
(найменування виду робі і підвищеної небезпеки 

іа/або машин, механізмів, усі а і кування підвищеної небезпеки, іиіі або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються 'іа/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозвод>

Кількість робочих місць - 23, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 1 6 ____ ______________________________________________________________________________

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

І OB «М ЕТАЛУРГ-Р1{M011T» орендує офісні нежитлові приміщення, розташовані за 
адресою: 51925. Дніпропетровська обл.. місто Кам'янськс. Тупик Ш кільний , будинок 5. на 
підставі укладеного договору: ___________________  __________________________
- адміністраїивна будівля, загальною площею 437.1 м2 (договір оренди пежитлового 
приміщення №  2 від 02.01.2020 р.. укладений з фізичною особою Ровенська Ірина 
Петрівна);______________________________________________________ _ ______

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

Інші відомості:

Директор ГОВ « М Г І АЛУРГ-РГМ О П Т» Буркацький С.Г.. головний інженер Петренко 
A .М.. іо.товний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер ОП Семенкова Н.В.. начальник 
дільниці Буркацький Д.С., майстер Ковтуновський О.В.. майстер Сташенко С.М. пройшли 
навчання у Д ії «Придніпровський ЕТЦ» з законів України «Про охорону праці» , «Про 
загально- обов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» га прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів», (протокол від 
24.02.2020р. №  36/01-20. від 26.02.2020 №36/03-20: посвідчення : №  20. №  21. №  22, №  23. 
№  24. №  79, №  80);

І  Ці ректор І 0 1 і «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» Ьуркацький С.Г.. головний інженер Петренко 
A .М.. головний енергетик - Мельниченко М .М ..інженер 011 Семенкова II.В ., начальник 
дільниці Б\ ркацький Д.С., майстер Ковтуновський О.В., майстер Сташенко С.М. пройшли 
навчання \ Д ІІ «Придніпровський ЕТЦ» зз Н1ІАОГІ 40.1-1.21-98 «П БЕЕС», «П ТГГС », 
«Правила пожежної безпеки» (протокол від 27.02.2020р. №36/06-20 посвідчення: №132, 
№  133. №  134№ 129, №  130, №  131):

І  In ректор ГОВ «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О П Т» Б у ркацький С.Г.. головний інженер Петренко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М. пройшли навчання у Д ІЇ 
«Придніпровський ЕТЦ» з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», (протокол від 26.02.2020 р. №36/04-20 
посвідчення : №  92. №  93. №  94).

I  І.И рек і ор ТО В « М Е Т А Л У Р І -РЕМОНТ» Буркацький С.Г., головний інженер - Петренко 
Д.М.. головний енеріетик - Мельниченко М.М.. інженер 011 Семенкова II.В ., начальник 
дільниці Б\ ркацький Д.С. пройшли навчання у Д ії «Придніпровський ЕТЦ» з НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», (протокол №  
36/03-20 від 26.02.2020р.. посвідчення: №  74. №  75. №  76. №  77, №  78):

Директор ГОВ «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О П Т» Буркацький С.Г., головний інженер Петренко 
A .М.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер 011 Семенкова II.В ., начальник 
/пльниці Буркацький Д.С.. майстер К овтуновський О.В., майстер Сташенко С.М. пройшли
II авчання \ Д 11 «Придніпровський ЕТЦ» з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол №36/02-20 від 26.02.2020р.. посвідчення: №52, №53. №47, №48,
№49. №50, №51).



Директор TO B «М ЕТА Л У РГ-РЕМ О Н Т» Буркацький С.Г.. головний інженер 1 Іетренко
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер O il Семенкова Н .В . гіройпіли 
навчання у ТО В Учбовий Комбінат « С ЕФ ЕТ І»  навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол №  18 
віл 29.01.2020р . посвідчення: №137. №138. №139. №140).

Директор ТО В «М ЕТА Л УРЕ-РЕМ О Н Т » Буркацький С.Г.. головний інженер 11сгренко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер О І1 Семенкова 11 В., цройшли 
навчання у ГОВ Учбовий Комбінат «С ЕФ Е 'П »  з «Правила безпеки систем 
газопостачання» I I I 1АОГІ 0.00-1.76-15; ДБН В 2.5-20-2001. (протокол №30 від 21.02.2020 
р. посвідчення: №197. №198. №199. №200)

Директор ТО В « М Е Т А Л У Р І ’-РЕМ О НТ» Буркацький С .І головний інженер 1 Іетренко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер O il Семенкова І ГВ. пройшли 
навчання у ТО В Учбовий Комбінат « С Е Ф Е ’П» з «Правила охорони праці в метал) ргіііній 
промисловості» НПАОП 27.1-1.01-08. (протокол №  33 від 25.02.2020р. носі?L ічсння: 
№203. №204. №205. №206).

Директор ТО В «М ЕТА Л УРЕ-РЕМ О Н Т » Буркацький С.Г.. головний інженер Петренко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер Ol І Семенкова 11.В. нройшли 
навчання у ТО В Учбовий Комбінат «С ЕФ ЕТ І»  з «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08. (протокол №  34 
від 25.02.2020р. посвідчення: №207. №208. №209. №210).

Директор ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» Буркацький С .І’.. головний інженер __1 Іетренко
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер 011 Семенкова ІІ.В . пройшліі 
навчання у ГОВ Учбовий Комбінат « С ЕФ ЕТ І»  з «Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01. (протокол №  35 _від 
26.02.2020р. посвідчення: №211. №212. №'213. №214).

Директор ГОВ «М ЕТ А Л У РГ-РЕМ О І1 12L Буркацький С.Г.. головний і 11 жен ер П етрен к і > 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер ОН Семенкова 11.В.. проПпілj і 
навчання у ТО В Учбовий Комбінат «СГ’Ф Г  ГІ з «Правил експлуатації слектрозахпешіх 
засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. (протокол №36 від 26.02.2020р. посвідчення: №'215. №216. 
№217. №218).

Директор ГОВ «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» Буркацький C . Г .. головний інженер 11 е тре 11 ко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер O ll Семенкова 11 .В., про і і н і 111 
навчання у ТО В Учбовий Комбінат «С ЕФ ЕТ І»  з «Правил охорони прані під час 
дроблення і (уртувапня. збагачення корисних копалин і огрудкувапня руд та 
концентратів» Н ГІА О ІІ 0.00-1.82-18. ( протокол №41 від 02.03.2020р.. посвідчення: №’244. 
№  245. №  246. №  247).

Директор ГОВ «М ЕТ А Л У РГ-РЕМ О Н Т » Б\ ркацький C . І головний і н же пер 11 е іре 11 ко 
A.M.. головний енергетик - Мельниченко М.М.. інженер O l l С’е\іенкова 11.1 п а .1 іальпик 
дільниці Буркацький Д.С.. майстер Ковтуновський О .В ., майстер Сташенко С .М . про й 11 їли 
навчання \ ТО В Учбовий Комбінат «С ЕФ ЕТ І»  з «І Іравил охорони праці піл час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом» 1І1ІАОП 0.00-1.24-10. ( прогокол №  4- 
від 02.03.2020р.. посвідчення: №248. №  249. №  250. №  251).

На підприємстві наказом №  3-О'Г від 08 січня 2020 p.. створена .та функціонує
служба з охорони гіраиі. Функції служби охорони праці на підприємстві викопує інженер з 
охорони прані Семенкова Н.В..(наказ про призначення №  1-ОД від 02 січня 2020 p.).

Наказом по підприємству №  8 -ОТ віл 08 січня 2020 p.. створено постііпю ліюч\ 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства. Голова



комісії директор Буркацький С.Г., члени комісії: головний інженер Петренко А.М., 
головний енергетик - Мельниченко М.М., інженер з охорони праці Семенкова Н.В.

Наказом но підприємству №  8-1 ОТ від 08 січня 2020 р.. відповідальним за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений головний 
енергетик - Мельниченко М.М. (IV  група з електробезпеки до та вище 1000 В), який 
пройшов навчання у  Д ії «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» в комісії, створеній 
на підставі наказу Головною управління Держпраці у Дніпропетровській області.

І Іаказом №14-01 від 09.01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення 
відповідальної особи, за безпечне виконання робіт на висоті - начальник дільниці 
Буркацький Д.С., майстер Ковтуновський О.В., майстер Сташенко С.М. Наказом №  9 - ОТ 
від 08.01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення відповідальної особи, за 
безпечну експлуатацію та утримання у справному стані обладнання для газополум'яної 
обробки меіалів - головний інженер Петренко А.М. Наказом №10 - ОТ від 08.01.2020р. у 
ТО В «М Е ТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення відповідальної особи, за безпечну 
експлуатацію посхдин. що працюючих під тиском - головний інженер Петренко А.М. 
і І аказ №12-01 від 09,01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення 
відповідальної особи, за електрогосподарство - головний енергетик Мельниченко М.М. 
Наказ №>15-01 від 09.01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення 
відповідальної особи, за технічний стан, безпечну експлуатацію та безпечне виконання 
робіт за допомогою технологічних транспортних засобів підприємства - начальник 
дільниці Б\ркацький Д.С.. майстер Сташенко С.М., майстер Ковтуновський О.В 
Наказ №16-ОТ від 09.01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення 
відповідальної особи, за безпечне проведення електрогазозварювальпих робіт начальник 
дільниці Буркацький Д.С.. майстер Сташеико С.М., майстер Ковтуновський О.В. 
Наказ №17-01 від 09.01.2020р. у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» про призначення 
відповідального з контролю якості зварювальних швів - головний інженер Петренко А.М

(прізвище. ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані та
11 ром и с. і о вої без пеки.

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 
до вимог І I I ІА О І І 0.00-6.03-03 «Порядок розробки і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені вдію:
1. І Іаказом №  5 ОТ від 08 січня 2020 р:

Положення про систему управління охороною праці:
Положення про службу охорони праці :
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці:
Положення про розсліду вання нещасних випадків на виробництві;
І Ірограма вступного інструктажу з питань охорони праці;
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці;
Положення про забезпечення працівників спецодягом та засобами 
індивідуальної о захисту:
1 Іоложення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт їїГ івищепої небезпеки;
І Іоложення про медичний огляд працівників підприємства .

2. 1 Іерелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ №  6 від 08 січня 2020 р).
3. Наказом №8-2-01 від 08.01.2020р у ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т» затверджено 

і введено в дію посадові інструкції та інструкції з охорони праці по професіям.
В т о м у  числі №14 інструкція з охорони праці при виконанні робіт па висоті; 
№’10 інструкція з охорони праці експлуатація ручного електроинструмента; 
№1 1 інструкція з охорони праці експлуатація ручного пселектрофікованного 
інструмента; №4 інструкція з охорони праці «для зварювальних робіт.»: №16 
інструкція з охорони праці експлуатація баллонів ; №  21 інструкція з охорони
праці «Земляні роботи»; №  25 інструкція з охорони праці для осіб



користующіхся вантажопідйомними механізмами керованими з підлоги. №8 
інструкція з охорони праці для слюсаря-рсмоитника; №19 іпс гр\ кція з охорони 
праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання:
Та інші

4. 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-лопусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»; 
«Журнал перевірки знань ПБГ.Г.С. 111 І І ('. 1ІБ»;
«Журнал обліку електроінструменту»;
«Журнал обліку захисних засобів»;
«Журнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин»;
«Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з 
ізолювальними ручками, переносних світильників»;
«Жу рнал випробувань діелектричних матеріалів».

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни прапі та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 р.»

Працівники ТО В «М КТА Л УРГ-РГМ О Н Т». в тому числі які виконують роботи 
підвищеної небезпеки, що декларуються, проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведенії я меди1 тих  ог. і ялі в 
працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ Україні і від 2 1.05.2 0 ( > 7р. № 
246. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд в К о м у пальному не 
комерційному підприємстві згідно договору №  MO - 008 від 1 7.02.2020 року.

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці (СУО П). що 
забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних. 
економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров'я та працездатності працівників під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються.

Працівники підприємства . які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Газорізальник: Бершацькии B.C.. пройшов навчання за фахом на курсах ДП Д Н КК  
«Моноліт» (ппотоко.і №  037850 від 22.05.2<)14р., Газорізальник: Ромаїїіш иип B.C., 
пройшов навчання за фахом на курсах ТО В «П РО ФИ  ЛАП И » (посвідчення Лі' 0064-11). 
електрогазозварник Макси.іевич С.І.. пройшов навчання за фахом на курсах ІО В  
«П РО ФИ  ЛАГіН» (посвідчення №  02185-11).. електрогазозварник Ирокопьев В.Г., 
пройшов навчання за фахом на курсах ГОВ «11РОФН Л А І111» (посвідчення .У/J_>064? I I ).. 
с.іюсар Ю дицькиіі В.М .. пройшов навчання за фахом на курсах У К  «Д1111ІРОБУД» 
(посвідчення №  3407 від 07.03.2019 p.). монтажник з монтажу сталевих та з.б.
конструкцій Волнянський P.O.. диплом HP №  21508034 від_______30.06.2003
Дніпродзержинський металургійний коледж, електромонтер - Петров О .М . диплом 
ДД№ 024256 від 22.06.1996. електромонтер Кесценний Г .В . - диплом В№004101 від 
22.07.1988р.. електромонтер Балаклеец С.В.. - диплом Д Г В К  №'007845 від 
27.06.1996р.. електромонтер Ісаченко О.В.. - диплом ПР №  34281212 від 27.08.2008р.. 
електромонтер П а т о к  Н.В. - диплом IIP  №  40957826 від 30.08.201 1 p.. електромонтер 
Піддубний А .І. - диплом ГІР №  46322915 від 30.06.2014 p.. монтажник з монтажу 
сталевих та з.б. конструкцій Л у к ь я і і о в  В.А., диплом ДМ В К  №  022315. монтажник з 
монтажу сталевих та з.б. конструкцій Волнянський P.O., диплом ПР №  40918936. 
слюсар К ІП іА  диплом №  178573 від 11.07. 1984 ПТУ №' 23. машиніст механічного 
обладнання Л уканю в І.В.. свідоцтво №  316 від 12.05.1984 p.. машиніст електричною 
обладнання Кобсльчук С .В., свідоцтво №  002363 від 24.08.1988 р.



користующіхся вантажопідйомними механізмами керованими з підлоги. №8 
інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтннка; №19 інструкція з охорони 
праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання:
Та інші

4. Перелік журналів, які ведуться на підприємстві:
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прані»:
«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 парядів-лопусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»; 
«Журнал перевірки знань ІІБ ЕЕС . 11 1 І Г( . 11Ь»:
«Журнал обліку електроінструменту»;
«Журнал обліку захисних засобів»;
«Журнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин»;
«Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з 
ізолювальними ручками, переносних світильників»;
«Журнал випробувань діелектричних матеріалів».

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничою 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 р.»

Працівники ТО В «М ЕТА Л УРГ-РЕМ О Н Т». в тому числі які в и к о н у ю т ь  роботи 
підвищеної небезпеки, що декларуються, проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведенії Я У! Є Д И 11 Н И Х  01.1 ялі в 
працівників невннх категорій», затвердженого наказом М О Ї У крап п і від 2 1.03.201) 7 р . № 
246. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд в Ком у  пальному не 
комерційному підприємстві згідно договору №  МО - 008 від 1 7.02.2020 року.

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці (СУО П). що 
забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних. 
економічних, технічних, профілактичних заходів га засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров'я та працездатності працівників під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються.

Працівники підприємства . які викопують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Газорізальник: Бершацький B.C.. пройшов навчання за фахом на курсах Д ІЇ ЛІ IKK 
«Моноліт» (протокол №  037850 від 22.05.2014р.. Газорізальник: Ромаиш ш ш і B.C., 
пройшов навчання за фахом на курсах ТО В «П РО ФИ  ЛАП Н » (посвідчення Лі1 0064-11). 
електрогазозварник Максилевич С .І.. пройшов навчання за фахом на курсах ІО В  
«П РО ФИ  ЛАЙ  11» (посвідчення №  02185-11).. електрогазозварник Ирокопьев В.Г., 
пройшов навчання за фахом на ку рсах ГОВ «П РО ФИ  ЛАЙІ1» (посвідчення .V/ 0064?-11) 
слюсар Юдицький В.М .. пройшов навчання за фахом на курсах У К  «Д Н ІП ІЧ )Ь УД» 
(посвідчення №  3407 від 07.03.2019 p.). монтажник з монтажу сталевих га з.б.
конструкцій Волиянськнй P.O., диплом ПР №  21508034 від_______30.06.2003
Дніпродзержинський металургійний коледж, електромонтер - Петров P .M . диплом 
ДД№ 024256 від 22.06.1996. електромонтер Бесценний Г .В . - диплом В№004101 від 
22.07.1988р.. електромонтер Балаклеец С.В.. - диплом Д Г В К  №'007843 від 
27.06.1996р.. електромонтер Іеачеико О .В.. - диплом IIP  №  34281212 від 27.08.2008р.. 
електромонтер Пацюк Н.В, - диплом ПР №  40957826 від 30.08.201 1 p.. електромонтер 
Піддубний А.І. - диплом ГІР №  46322915 від 30.06.2014 p.. монтажник з монтажу 
сталевих та з.б. конструкцій Л укьянов В.А., диплом ДМ В К  №  022315. монтажник з 
монтажу сталевих та з.б. конструкцій Волнянський P.O., диплом ПР №  40918936. 
слюсар К ІП іА  диплом №  178573 від 11.07. 1984 ПТУ №.' 23. маніннісі механічною 
обладнання Лукаїнов І.В.. свідоцтво №  316 від 12.05.1984 p.. машиніст електричною 
обладнання Бобельчук С .В., свідоцтво №  002363 від 24.08.1988 р.



Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з вимогами Н ПАО П 0.00-4.12-05 «Типове 
по;южепня про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».

І Іеред виконанням робіт підвищеної небезпеки на об'єктах замовників працівники 
підприємства проходять вступний інструктаж безпосередньо на підприємстві замовника 
та отримують д о п у с к  д о  виконання робіт. При проведенні інструктажів працівники ТОВ 
« М Е ТА Л УРГ-РГМ О ІГГ»  ознайомлюються з небезпечними факторами, що діють па 
геригорії підприємс гв-замовників. правилами внутрішнього трудового розпорядку, з 
умовами пропускного режиму, вимогами до наявності спецодягу, спецвзуття, інших 
засобів індивідуального і колективного захисту.

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

Додержання безпечних умов праці забезпечується рівнем кваліфікації фахівців, що 
в и к о н у ю т ь  роботи підвищеної небезпеки, та застосуванням тільки технічно справного 
обладнання, що має відповідну експлуатаційну документацію.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки . що декларується . підприємство має 
таке обладнання, інструменти, устаткування ,засоби індивідуального га колективного 
захисту. Вимірник опору заземлення Ф41031М1: Вимірник опору заземлення М416: 
Мегао.Уїметр Ф 4102/1: Мсіаоммегр Ф 4 100/4: Мегаомметр Ф4100/5; Вимірник опору 
.таїіц іо г и  фаза-ну.ть М417: М ісі постійного с т р у м у  М В В : Вольтметр С532; Вольтметр 
('5 і): А м перметр С526; Мікроамперметр М906 ( АИИ-70): Кіловольгметр С365-1 (АИИ- 
70): М іліампермстр С'365-1 (УИ ЗС); Кіловольгметр СЗ78-1 (УИ ЗС ): Секу ндомір СОСпр- 
26-2-00: Термометр ТТЖ : Штангенциркуль ІПЦцІІ: Щуп 2,5мм: Апарат випробування 
ізоляції типу АИИ-70. (Договір №  5/02 оренди приладів устаткування та інших технічних 
заході в від 06.02.2020р.): Комплект слюсарних інструментів: Пост різальника; Набор для 
нарізання різьби «ТО РГХ» ; Кутова шліфмашинка «H ITA C H I» ; Дріль електрична: 
І Ісрфоратор «Bosch»: Зварювальний інвертор «Дніпро-М», рулетка вимірювальна 
металева, зав. №  612 (свідоцтво №  12-0120-20. дійсне до 30.01.2021); пояс запобіжний 
:іяуїковий 211JI-K - 2 од. (акт випробування №  1 від 01.07.2020 p.); драбина універсальна 
металева; ручні електроінструменти та інші пристосування: ручні слюсарні інструменти. 
Також на підприємстві в наявності 313 які пройшли випробування в ЛИЗ АО «ДТНК 
Дніпровські електромережі» КМ .РЕС : Діелектричні печатки, діелектричні боти (протокол 
№1 19 . протокол №119/1 « Випробування захисних засобів із діелектричної гуми.» від 
31.01.2020р.): Ізолюючі штанги до 1 кВ; Ізолюючі штанги до 10 Кв; Ізолюючі кліщі 
(jіротоко.і №’125: №і121 №' 120 «Випробу вання ізолюючих штанг, кліщів» від 31.01.2020р.)
І Іокажчики напру ги 10 кВ: Покажчики напруги на 500В (протокол №’123; протокол №  122 
«ІВипробування покажчиків напру ги» від 31.01.2020р.): Викру гки: Плоскогубці (протокол 
№ 126 « Вппробування інст ру меніу з ізолюючими ручками» від 31.01. 2020 р.

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно 
справному стані... Технічне обслуговування, ремонт та експлуатаційні випробування 
проводяться вчасно, з урахуванням вимог експлуатаційної документації виробників.

В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації) на всі пристрої, інструменти та засоби індивідуального захисту, які 
використо в у  ю т ь с я  при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

е кс 11 j і у а і а ц і й і ю ї до ку мені а ц і ї.

У відповідності з НПАОП 0.00-7-17-18 «Мінімальними вимогами безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», працівники підприємства забезпечуються спецодягом, егіецвзуттям та 
засобами і і іди відуальпого захисту: пояси запобіжні, перчатки, респіратори, каска захисна, 
окуляри захисні, костюм х/б. костюм утеплений, взимку додатково куртка утеплена, боти 
пікіряні. рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, підшоломник, які були придбані на 
протязі 2019-2020 pp. І la підприємстві своєчасно ведуться картки та «Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту».

засобів індивідуального захисту,



В наявності необхідні нормативні акти відділу експертизи об’єктів підвищеної
небезпеки підприємства, затверджені директором «Положення про службу охорони 
праці»; - «Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці працівників ТО В «М Е І А Л У  РЕ-РЕМ ОНТ»; «1 Іоложення про системи 
управління охороною праці ТО В «М ЕТА Л УРЕ-РЕМ О Н Т »; «Положення про забезпечення 
працівників ТО В «М ЕТА Л У РГ-РЕМ О Н Т» спецодягом, спсцвзупям та ін і ними ЗІ 'З»: 
(затвердженого наказом директора №  5-0 Г від 08.01.2020р.).______________________

Програми вступного інструктажу з питань охорони праці: - Програма первинної о 
та повторного інструктажу з питань охорони праці; - Програми стажування за професіями 
; - Питання перевірки знань охорони праці за професіями (затверджено і введено в . що 
наказ №  5/1-ОТ від 08.01.2020р.)

На підприємстві затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони 
праці, знання яких входить до функціональних обов'язків працівників підприємства 
об'єктів підвищеної небезпеки підприємства. Фонд нормативних документів та технічної 
документації є достатнім до виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються. 
Підрозділ підприємства має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти та 
нормативні акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та 
друкованих видань.

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконаїнія 
заявлених робіт :

Закон України «Про охорону праці»;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затверджений постановою К М У  від 26.10.2011 №  1107 (зі змінами): 
НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів і н д и в і д у  а.тмюі о 

захисту органів дихання»;
І I I ІА О І1 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робі і на висої і»: 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інстру ментом та 
пристроями»;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлу атації обладнання, що 
працює під тиском»:
НІ ІАО І 1 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»:
ІIIІА О І1  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 інстру кцій з охорони праці»: 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу1 охорони праці»;
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з оріанізації безпечного__ведення
газонебезпечних робіт»;
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів про охорону прані, шо діють на підприємстві»;

- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавця м 11 
охорони прані працівників»:
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому у і і с ц і »:  

НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони прані у газовому господарстві пілприєуїств 
чорної металургії»;

- НІ ІАО І І 40.1 -1.01 -97 «1 Іравила безпечної експлуатації слект ро> ста но вок»;
НАПЬ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»:
11У Е «Правила улаштування електроустановок».

1 Іормативпо-правова. матеріально-технічна база відповіла* ни мої ам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки дозволяє дотримуватись 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт иідвшце по і 
небезпеки, що декларуються.



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та 
видам робіт з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено 
іісобгяавв^^авчально-методичпою літературою та наглядними посібниками, що 

^ ^ к^ ^ ^ Ь чТ ю ю ться  за допомогою Інтернету та друкованих видань. На 
явност і ку ток охорони праці.

і а матеріально-технічної бази матеріально-методичного забезпечення).

_______Ьуркацький С.Г._______
(ініціали іа прізвище)

« Л  Л » жовтня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «/ЯЛ » у? ? 20 Л У  р. №  У-(у /-£■

і\п і ки І Фізична исоба підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання 
нимої 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 ие відповідному органу державної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті**

* •


