
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
_________________________ «МЕТГОРШЖИНІРИНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50008, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, будинок 34А
місцезнаходження,

____________________________________ 41814606_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Коваленко Андрій Ігорович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________ (067) 553 99 03, metgorinzhiniring@gmail.com_____________________
номер телефону, 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;

на об’єктах замовника на території України 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався_____________________

(найменування страхової компанії,
(згідно з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
Третіми особами згідно з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 на підприємстві
страхування непроводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки)___________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17 листопада 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, _______________________________ Коваленко Андрій Ігорович,_______________________________
_______________________________ (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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: гірничошахтне 
устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення
корисних копалин та оґрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній та коксохімічній
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промисловостях; технологічне устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв;
вантажопідіймальні крани та машини, підйомники; Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд,
зміцнення їх аварійних частин; Газополум’яні роботи.____________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових__________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: балони із стисненим, зрідженим____
тип або марка (за наявності),

(кисень газоподібний - 2 од., пропан-бутан - 2 од.) газом,________________________________________
номер партії, дата виготовлення,

країна виробник Україна.____________________________________________________________________
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 10, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 5____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

офісні, санітарно-побутові та складські приміщення для здійснення підприємницької діяльності 
розташовані за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, буд. 34А (відповідно до 
договору оренди № 23-2020 нежитлового приміщення, укладеного від 01.07.2020 з TOB 
«АВТОКИТ»), м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 15 (відповідно до договору № 30/20 оренди 
нерухомого майна, укладеного від 01.09.2020 з ПАТ «ТЕРНИ-АВТО»), а також виробничі об’єкти та
приміщення, які надаються замовником, згідно з договорами підряду._____________________________

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

Інші відомості директор Коваленко А.І. відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, за функціонування системи управління 
охороною праці (наказ від 06.10.2020 № 1). Наказом від 09.10.2020 № 13 призначена особа 
відповідальна за електрогосподарство - директор Коваленко А.І. Наказом від 09.10.2020 № 12 
призначена особа відповідальна за пожежну безпеку - директор Коваленко А.І. Наказом від
09.10.2020 № 11 призначено осіб, що мають право затверджувати та видавати наряди-допуски на 
заявлені роботи підвищеної небезпеки - головний інженер Карачов O.C., майстер Логвиненко Д.Р., 
майстер Мазуркевич І.П. Наказом від 16.10.2020 № 16 призначена особа відповідальна за організацію 
та безпечне виконання робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному 
обслуговуванню, реконструкції машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
технологічне устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв, 
вантажопідіймальних кранів та машин, підйомників - головний інженер Карачов O.C. Наказом від
16.10.2020 № 18 призначена особа відповідальна за організацію та безпечне виконання робіт по 
монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, реконструкції машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: гірничошахтне устатковання та устатковання для 
видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та 
оґрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях - 
майстер Мазуркевич І.П. Наказом від 16.10.2020 № 15 призначена особа відповідальна за організацію 
та безпечне виконання зварювальних, газополум’яних робіт, за справний стан та безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском (балонів із промисловими газами) - головний 
інженер Карачов O.C. Наказом від 16.10.2020 № 17 призначена особа відповідальна за організацію та 
безпечне виконання ремонтно-будівельних робіт, за організацію та безпечне виконання робіт на 
висоті - майстер Логвиненко Д.Р.
Директор Коваленко А.І., головний інженер Карачов O.C., інженер з охорони праці Тализін Р.В. 
пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРРФЕСГЙНШ РСВІТИ І НАВЧАННЯ» (м. Кривий Ріг) та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
- із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.10.2020 № 459/4.20-2G2G);
- з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАРП 0.00-1.15-07) (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.10.2020 № 458/4.20-2G2G);
- з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАРП 0.00-1.71-13) (витяг 
з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.10.2020______________



№ 461/4.20-2020);
- з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 08.10.2020 № 463/4.20-2020);
- з Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) (витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.10.2020 № 471/4.20-2020);
- з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(НПАОП 0.00-1.81-18) (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 08.10.2020 № 464/4.20-2020);
- з Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
оґрудкування руд та концентратів (НПАОП 0.00-1.82-18) (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 15.10.2020 № 475/4.20-2020);
- з Правил безпеки в коксохімічному виробництві (НПАОП 23.1-1.01-08) (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.10.2020 № 474/4.20-2020);
- з Правил охорони праці в металургійній промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08) (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.10.2020 № 473/4.20-2020);
- з Правил охорони праці у ливарному виробництві (НПАОП 27.5-1.46-14) (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.10.2020 № 472/4.20-2020);
- з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 08.10.2020 № 460/4.20-2020, мають ІУ групу з електробезпеки та допущені до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В);
- з Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) 
(НПАОП 45.2-7.02-12) (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 15.10.2020 № 476/4.20-2020).
Директор Коваленко А.І., головний інженер Карачов О.С., інженер з охорони праці Тализін О.В. 
пройшли навчання з питань пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 08.10.2020 № 466).
Майстер Логвиненко Д.О., майстер Мазуркевич І.П. пройшли навчання на підприємстві з питань 
охорони праці, електробезпеки, нормативно-правових актів з охорони праці та перевірку знань в 
комісії підприємства (протоколи від 16.10.2020 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 22.07.2020 №№ 8, 9, 10, 11, 
12, 13, журнал перевірки знань по ПБЕЕС).
Працівники, які виконують роботи та експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а саме: електрогазозварник 
Черкас О.О. пройшов навчання по професії «електрогазозварник» в ДП «НКК «Кривбасбуд» 
(свідоцтво від 21.10.2011 № 00004289) та атестацію Українського атестаційного комітету зварників в 
ТОВ «АКВАПЛАСТ» з допуском до ручного дугового зварювання вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв, сталевих будівельних конструкцій, технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації (посвідчення зварника 
від 26.08.2019 № ДН-75-1891), пройшов навчання та перевірку знань з пожежно-технічного 
мінімуму, має ІІІ групу з електробезпеки; електрослюсар, стропальник Баранник А.М. пройшов 
навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» за професією «електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування» (посвідчення від 20.10.2017 № 906/2-17-08), за 
професією «стропальник» (посвідчення від 16.04.2019 № 420-19-10) та з Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (чергова перевірка знань на підставі протоколу від 11.03.2020 № 196), 
пройшов навчання на курсах цільового призначення з ремонту обладнання вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» (посвідчення від 17.07.2020 № 273-20-01) та допускається до ремонту електричного та 
механічного обладнання ВПМ, має ІІ групу з електробезпеки; налагоджувальник, монтажник, 
слюсар Балюк М.І. пройшов навчання в Індустріальному технікумі КНУ за спеціальністю
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» та



здобув кваліфікацію механік (диплом від 30.06.2013 НР № 45149903); пройшов навчання за
професією «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (посвідчення від 20.07.2014 № 9000433); пройшов навчання за професією «слюсар- 
ремонтник» в УРНП ВАТ «ЦГЗК» (посвідчення від 16.11.2012 № 11327), має ІІІ групу з 
електробезпеки; монтажник Ломакін В.В. пройшов навчання за професією «монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій» в ЦШ1РК № 1 м. Кривий Ріг (посвідчення від 30.11.2006 
№ 6986); слюсар Горьовий Р.Е. пройшов навчання за професією «слюсар по ремонту технологічного 
устаткування» в ДП «НКК «Кривбасбуд» (посвідчення від 22.05.2015 № 917/24).
Робітники підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, щороку проходять: навчання із законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки тощо, спеціальне навчання, відповідні інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці 
та відповідних нормативно-правових актів охорони праці, в обсязі виконуваної ними роботи, в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протоколи від 16.10.2020 №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, від 22.07.2020 №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, журнали перевірки знань з питань електробезпеки,
пожежної безпеки).__________________________________________________________________________

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

На підприємстві відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена і діє служба 
охорони праці, функції якої покладено на інженера з охорони праці Тализіна О.В. (накази від
06.10.2020 № 3, від 06.10.2020 № 1). На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, наказом по підприємству від 09.10.2020 № 10 створена комісія з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії - директор Коваленко А.І., члени 
комісії - головний інженер Карачов О.С., інженер з охорони праці Тализін О.В.
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, 
що спрямовані на забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і 
нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на 
території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях відповідно до системи 
управління охороною праці (переглянуті, затверджені та введені в дію наказом від 06.10.2020 № 2), а 
саме:
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 порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт;
Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
а також Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ 
«МЕТГОРІНЖИНІРИНГ» від 12.10.2020.______________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, які затверджені та введені в дію наказом по 
підприємству від 07.10.2020 № 4. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці, 
в тому числі: Інструкція з охорони праці № 01-20 для електрогазозварника; Інструкція з охорони 
праці № 02-20 для слюсаря-ремонтника; Інструкція з охорони праці № 03-20 для монтажника 
сталевих та залізобетонних конструкцій; Інструкція з охорони праці № 04-20 для електрослюсаря; 
Інструкція з охорони праці № 05-20 для стропальника; Інструкція з охорони праці № 06-20 при 
виконанні робіт із застосуванням переносних драбин та стрем’янок; Інструкція № 07-20 з 
електробезпеки; Інструкція з охорони праці № 09-20 при виконанні робіт на висоті; Інструкція з
охорони праці № 10-20 при роботі з ручними інструментами та пристроями; Інструкція з охорони



праці № 12-20 загальнооб’єктова по заходам з пожежної безпеки; Інструкція з охорони праці № 13-
20 по заходам з пожежної безпеки при виконанні робіт; Інструкція з охорони праці № 14 -20 при 
роботі з газополум’яним обладнанням; Інструкція з охорони праці № 15-20 при експлуатації балонів 
із зрідженими, стисненими та розчиненими газами, Інструкція з охорони праці № 17-20 по наданню 
першої домедичної допомоги та інші та інші.
Наказом від 07.10.2020 № 6 введені в дію програми стажування на робочому місці.
На підприємстві розроблено Програму проведення вступного, первинного (повторного) інструктажу 
з охорони праці, яка затверджена наказом від 07.10.2020 № 5. Проведення інструктажів їх черговість, 
регламентуються веденням журналів: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Ведеться 
внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці, в т.ч.: Журнал протоколів перевірки 
знань, Журнал обліку видачі наряд-допусків, Журналу обліку та зберігання засобів захисту, Журналу 
реєстрації та обліку випробувань драбин, Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших ЗІЗ, Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, Журнал реєстрації 
осіб, що потерпілі від нещасних випадків, Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки та інші.
Наказом від 12.10.202 № 14 затверджені та введені в дію робочі навчальні плани, програми навчання 
та переліки питань для навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства. Наказом від 07.10.2020 № 7 затверджено перелік посадових осіб, які повинні 
проходити попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Наказом від
07.10.2020 № 8 затверджено перелік професій працівників, які повинні проходити спеціальне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Навчання і перевірка знань з питань охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил на підприємстві, спеціальне 
навчання в обсязі виконуваної працівниками роботи, організація і проведення інструктажів з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом від 06.10.2020 № 2.________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Підприємство буде використовувати техніку та устатковання при проведенні монтажно - 
демонтажних та ремонтних робіт, надані замовником, або іншими підприємствами, згідно з 
договорами про надання послуг, а також власне обладнання та устатковання, яке використовується за 
призначенням та проходить випробування у термін, встановлений законодавчими документами з 
питань промислової безпеки, та на яке є паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації, а 
саме: газополум’яне устатковання (редуктор кисневий типу БКО-50ДМ, пропановий типу 
БПО 5-ДМ, різак для ручного кисневого різання Р1, рукава гумові для газового зварювання та різки 
металів), 2019 р.в., Україна. Газополум’яне устатковання періодично проходить перевірку у 
випробувальній лабораторії ПП «Гефест Плюс» (свідоцтво про відповідність системи вимірювань 
вимогам ДСТУ КО 10012:2005 № 08-0075/2018), про що надано чергові протоколи випробувань від 
жовтня місяця 2020 року; багатофункціональне джерело інверторного типу SSVA-160-2/270, зав. 
№ 44109, 2018 р.в., Україна; ручні слюсарні інструменти, вимірювальні інструменти (шаблони, 
мікрометри, штангенциркулі тощо) тощо; ручні електроінструменти та інші пристосування 
(домкрати механічні, гідравлічні, зйомники гвинтові тощо); ручні будівельні інструменти, помости, 
драбини тощо; пояси запобіжні лямкові (інв. №№ 001, 002 - 2 од.), канати, стропи страхувальні, 
2020 р.в., Україна. Вимірювання опору ізоляції електроустатковання, інструментів та випробування 
драбин, поясів, стропів тощо виконано фахівцями електротехнічної лабораторії ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ЮО 10012:2005 № 08-0037/2018 чинне до 29.12.2021, дозволи № 121.18.30 діє до 22.03.2023; 
№ 0415.17.12 діє до 18.04.2022; № 0005.17.12 діє до 03.01.2022; № 0004.17.12 діє до 03.01.2022), про 
що надано Технічні звіти випробувань від жовтня місяця 2020 року.
Підприємство буде використовувати балони з обмінного фонду із стисненим (кисень газоподібний 
по ДСТУ ГОСТ 5583:2009 - 2 од., Україна), зрідженим (пропан-бутан за ДСТУ 4047-2001 - 2 од., 
Україна) газом, які буде купувати на підприємствах, які мають відповідні дозволи на випробування, 
ремонт, огляд, заповнення, спорожнення та постачання балонів, по договорам і за потребою, а саме: 
ТОВ «ДНІІ ІРОПРОМСІНТЕЗ» (договір поставки № 66, укладений з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» 
від 15.09.2020, договір поставки № П-66, укладений з ТОВ «ДНШРОПРОМСІНТЕЗ» від 15.09.2020,
договір підряду № Р-66, укладений з ТОВ «ДНПІРОПРОМСІНТЕЗ» від 15.09.2020, Дозвіл на



виконання роботи підвищеної небезпеки № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, з 
продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 302.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, 
терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 299.12.15 на 
виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 
G7.G7.2G22).________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, згідно з вимогами НПАOП 0.00-7.17-18 Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці, керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 
ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог, 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.: костюмом 
зварника, масками зварника, окулярами захисними, касками захисними з підшоломником, 
рукавицями захисними, запобіжними поясами комбінованими, запобіжними стропами та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників._________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами:
Закон України «Про охорону праці»;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
НПАOП 0.00-1.15-G7 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАOП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
НПАOП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
НПАOП 0.00-1.8G-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
НПАOП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; 
НПАOП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і оґрудкування руд та концентратів;
НПАOП 0.00-2.G1-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАOП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб з питань охорони праці;
НПАOП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
НПАOП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАOП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
НПАOП 0.00-6.G3-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві;
НПАOП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників;
НПАOП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками;
НПАOП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці;
НПАOП 23.1-1.G1-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві;
НПАOП 27.0-1.G1-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості;
НПАOП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві;
НПАOП 27.0-4.G3-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах;
НПАOП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18%23n13
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НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві ЩБН).
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Матеріально-технічн^база відповідає вимогам законодавства з питань

бази навчально-методичного забезпечення)

А.І.Коваленко 
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  2(Ь^>. №

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, устатковання 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.



і . оловне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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