
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕТАЛБУДМОНТАЖ- KP»_______________________________________________ ___

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Тбіліська, будинок 4, прим.201. 42461398
місцезнаходж ення,код згідно з ЄДРП ОУ,

Живов Дмитро Володимирович. 067-638-15-44; metalbud2018@ukr.net___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

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

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти

___________________________на території України ________ ________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«МЕТАЛБУДМОНТАЖ- KP» страхування не проводиться, так як підприємство не є об’єктом
підвищеноїнебезпеки______________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23.11.2020_____________
(дата проведення аудиту)

Я, директор Живов Дмитро Володимирович_________________ ______________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної 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:
- 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:

• вантажопідіймальні крани та машини; ____________ ___________________________________
• устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення 

корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній та 
коксохімічній промисловостях;________________________________________________________

• технологічне устатковання металургійного, коксохімічного виробництв;__________________
• технологічні транспорті засоби.______________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

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

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць: 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4

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

кількість будівель і споруд (приміщень): 1. м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, будинок 4. прим.201, 
виробничі дільниці згідно договорів підряду.__________________________________________________

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

mailto:metalbud2018@ukr.net


Інші відомості
Директор ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» Живов Д.В. пройшов навчання в ГТП «KPIOJI». 

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно -  правових актів з охорони праці, перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 111 І «КРІОЛ» №
673/4.11-19 від 02.10.2019р.)_________________________________________________________________

Наказом № 15/09-ОП від 15.09.2020р. переглянуто та створено оновлену комісію з перевірки знань 
з питань охорони праці та НПАОП. що входять до обов'язків у працівників підприємства, а саме:

голова комісії, директор Живов Дмитро Володимирович -  пройшов навчання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:

-законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі 
нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки протокол 1111 «КРІОЛ» № 673/4.11-19 від
02.10.2019р.:_______________________________________________________________________________

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 1111
«КРІОЛ» № 667/4.11-19 від 02.10.2019р.:______________________________________________________

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека в будівництві» на підставі наказу № 186 Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019р. - протокол ПП «КРІОЛ» № 670/4.11-19 від 02.10.2019р.;

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП «КРІОЛ» № 678/4.11-19 від
02.10.2019р.:_______________________________________________________________________________

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» - протокол 1111 «КРІОЛ» № 677/4.11-19 від 02.10.2019р.;_________________________________

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
протокол ПП «КРІОЛ» № 671/4.11-19 від 02.10.2019р.;__________________________________________

-НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» протокол ПП «КРІОЛ» №
680/4.11-19 від 02.10.2019р.;____________________

-НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» протокол 1111
«КРІОЛ» № 679/4.11-19 від 02.10.2019р.;______________________________________________________

-НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» протокол ПП «Кріол» №691/4.11-19 від
09.10.2019р.:_______________________________________________________________________________

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол
ПП «КРІОЛ» № 686/4.11-19 від 02.10.2019р.- IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В;________

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» протокол ПП «КРІОЛ» №
672/4.11-19 від 02.10.2019р.:_________________________________________________________________

-НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт» - протокол 1111 «КРІОЛ» № 666/4.11-19 від 02.10.2019р.;__________________________________

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені знання з питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить 
виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол 1111 «КРІОЛ» № 687 від
23.09.2019р.________________________________________________________________________________

члени комісії: директор технічний Драчук Андрій Сергійович, пройшов навчання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме: законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим (загальний курс). - НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». -НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно - 
розвантажувальних робіт». НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з



організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони 
праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів» протокол Навчально-методичного центру «Охорона Праці» №17/20 від 12.08.2020р.

виконавець робіт Луньов Валерій Анатолійович, пройшов навчання нормативно-правових і 
законодавчих актів з охорони праці, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, а саме:

-законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі 
нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 673/4.11-19 від
02.10.2019р.;_______________________________________________________________________________

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПП
«КРІОЛ» № 667/4.11-19 від 02.10.2019р.;______________________________________________________

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека в будівництві» на підставі наказу №186 Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019р.. - протокол 1111 «КРІОЛ» № 670/4.11-19 від 02.10.2019р.;

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП «КРІОЛ» № 678/4.11-19 від
02.10.2019р.;_________________________________

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» - протокол ПП «КРІОЛ» № 677/4.11-19 від 02.10.2019р.;_________________________________

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
протокол ПП «КРІОЛ» № 671/4.11-19 від 02.10.2019р.;__________________________________________

НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» протокол ПП «КРІОЛ» № 
680/4.11-19 від 02.10.2019р.. посвідчення № 00003287; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці
в металургійній промисловості» протокол ПП «КРІОЛ» № 679/4.11-19 від 02.10.2019р.;_____________

-НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» протокол 1111 «Кріол» №691/4.11-19 від
09.10.2019р.;_______________________________________________________________________________

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол
ПП «КРІОЛ» № 686/4.11-19 від 02.10.2019р.- IV група з електробезпеки, до 1000 В;________________

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» протокол ПП «КРІОЛ» №
672/4.11-19 від 02.10.2019р.;_________________________________________________________________

-НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт» - протокол ПП «КРІОЛ» № 666/4.11-19 від 02.10.2019р.;__________________________________

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені знання з питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить 
виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» № 687 від
23.09.2019р.________________________________________________________________________________

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління 
охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці».
затверджене наказом № 1-ОП від 01.10.2019р._________________________________________________

Наказом №12-ОП від 07.10.2019р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство підприємства -  директора Живова Д.В.. атестованого в установленому порядку 
на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол ПП «КРІОЛ» № 686/4.11-19 від 02.10.2019р.. посвідчення
№ 00003309 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В);___________________________________

Майстер Курдій Олександр Васильович пройшов навчання та перевірку знань нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

-Закону України «Про охорону праці» та законодавчих актів до нього, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс з ОШ; 
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП-45.2-7.02-12); «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Правила охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15); «Правил ОП під час експлуатації обладнання, 
працюючого під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18); «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 
0.00-1.76-15). «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 
0.00-5.11-85); інструкції з охорони праці -  протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» №37 від 23.10.2020р.;___________________________



-«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». Правил пожежної безпеки в Україні Наказ № 
1417 від 30.12.2014р Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015р протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» №38 від
23.10.2020р.- III група з електробезпеки, до 1000 В;_____________________________________________

-«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»(НПАОП 0.00-1.80-18) - протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» №39 від 23.10.2020р.______________

Наказом від № ЗО/Ю-ОП від 30.10.2020р. -  майстер Курдій Олександр Васильович, атестований 
на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. призначений 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- оформлення нарядів-допусків відповідних форм;___________________________________________
- за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному 

обслуговуванню, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин;___________________________
- за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному 

обслуговуванню, реконструкції устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, 
сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у гірничорудній, 
нерудній та коксохімічній промисловостях;____________________________________________________

- за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному 
обслуговуванню, реконструкції технологічне устатковання металургійного, коксохімічного 
виробництв;_______________________________________________________________________________

за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному
обслуговуванню, реконструкції технологічних транспортних засобів._____________________________

Наказом №Ю-ОП від 07.10.2019р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені
вимоги з питань охорони праці._________ _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
Наказом по підприємству № 16/09-РП від 16.09.2020р. функції служби охорони праці покладено 

на директора технічного Драчука Андрія Сергійовича, який має відповідну підготовку з питань 
охорони праці та діє, згідно затвердженого та веденого в дію наказом №3-ОП від 01.10.2019р.
«Положення про службу ОП». •

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.
Наказом № 29/10-ОП від 29.10.2020 р. на підприємстві додатково затверджено інструкцію з 

охорони праці №15 При монтажі, демонтажі, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванню, 
реконструкції устаткування, обладнання. В тому числі наказом № 8-ОП від 04.10.2019р. розроблені, 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в 
тому числі при виконанні декларованих робіт: №5 - При виконанні робіт верхолазних і на висоті, з 
будівельних підйомників та риштувань; №6 - По наданню домедичної допомоги; №9 - При виконанні 
електрозварювальних, газополум'яних робіт; № 10 - При зберіганні та експлуатації балонів із 
стисненим, зрідженим газом (пропан-бутан, кисень); № 12 - При роботі в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, колекторах, в замкнутому просторі; № 14 - При роботі в діючих
електроустановках напругою понад 1000В та інші._____________________________________________

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий 
підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом № 13-ОП від 07.10.2019р.

Робітники пі пприрмства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 4-ОП 
від 03.10.2019 р.. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», у додатках до якого'затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки 
знань з охорони праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється 
після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також 
проведення інструктажу на робочому місці, згідно «Положення про організацію стажування
новоприйнятих працівників», введено в дію на підприємстві наказом № 9-ОП від 07.10.2019р.__________

Наказом №02/11-ОП від 02.II.2020р. затверджений оновлений переглянутий Перелік робіт . 
підвищеної небезпеки.____________ _____________________________________________________ __



Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме: свідоцтво №1828 Глазовий В. В. про те, що 
йому присвоєна кваліфікація 5-го розряду з професії слюсар черговий та з ремонту устакування. видане 
ОПК ОАО «ІнгулецькийГОК». посвідчення №302/111 про те. що йому присвоєна кваліфікація 4-го 
розряду з професії електрогазозварник, видане ОПК ОАО «ГнгулецькийГОК»: посвідчення №044154 
Драчук А. С. про те. що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії слюсар - ремонтник, 
виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; свідоцтво Р20 №001043 Слободяник А. В. про те. 
що йому присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії електрогазозварник, виданого Межрігіональним
центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.________________________

Робітники підприємства проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП. що входять до їх 
обов’язків на підприємстві - протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та
НПАОП ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» №30-33 від 15.09.2020р.. №41-44 від 28.10.2020р.)__________

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства - ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, 
повторного, позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії та
за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.___________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та 

наглядні посібники, під час роботи використовується: набір слюсарних інструментів, драбини.
риштування, тощо. _______________________________________________________________________

Наказом № 15-ОП від 08.10.2019р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок 
проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском». Вказані у декларації 
види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ-КР» 
відповідно до Проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами
замовниками Проектів виконання/організації робіт._____________________________________________

Під час завлених робіт використовується електричний інструмент: кутові шліфувальні машинки 
Макіїа інв.№№25. 27. 23. дриль Макка інв.№61, перфоратор Макіїа інв.№№57. 58. 59. інвертор 
зварювальний \¥ - Майстер інв. №№31. 32. 33; зварювальний апарат ВД-350 інв. №56. тощо 
Обладнання та необхідне для заявлених робіт устатковання проходить необхідні випробування згідно 
законодавчих вимог та паспортів виробників у ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ» протокол 11/01/20 
(Свідоцтво про атестацію №08-0040/18 від 05.12.2018р.)

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, 
відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів, 
відповідно діючих нормативно -  правових документів. Пояси запобіжні лямкові комбіновані моделі 
1ПЛ-К - інв. №№ 001. 002 стропів з карабіном до них інв. №№ 001/1. 001/1 2019р.в.. Україна (2 од.).
захисні окуляри та інше._____________________________________________________________________

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим 
підприємством ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності ним і ремонтуються - договір поставки 
№ Д-121. Р-121 (Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 1168.13.30 терміном дії від 
06.11.2013 до 05.11.2018. з продовженням до 05.11.2023. 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 
№ 300.12.15 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 07.07.2022р.)._________________________

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні 
окуляри, діелектричні рукавички, інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне 
обладнання і таке інше при виконанні робіт - використовується за призначенням, у технічно 
справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів 
застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у 
журналі або картці обліку, у відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00- 
7.17-18 та експлуатаційних документів виробника._____________________________________________



Наказом №14-ОП від 07.10.2019р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів.

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «МЕТАЛЕ УДМОНТАЖ- KP» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон 

України «Про охорону пратті». -НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». -НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». -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 0.00-6.03-93 «Про порядок 
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві». -НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників». -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 0.00-1.76-15 
«Правил безпеки систем газопостачання». -НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». -НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». -НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». -НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок». -НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; - 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; - НПАОП 27.0-1.01- 
08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; - НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони 
прятті під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів»; - НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»; -НПАОП 45.2- 
7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» -НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються._________

Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №11-ОП від 07.10.2019р.___________
У ТОВ «МЕТАЛБУДМОНТАЖ - KP» мається в наявності куток Охорони праці, який 

поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій працівників з питань трудового
законодавства та охорони праці.__________________ _____________________________________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
промислової безпеки.-тцд час виконання робіт, які декларуються._________________________________

вої та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.В. Живов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2(Ь^Ь- № Л&. /£ - _______________________.

Ц е» • >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 підавдейої небезпеки.
2. Реєстраційній щ и ер  облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляю ти^вїдд^/о прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті. $# ................................................................~  ~
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