
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА»________ ___________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49017, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Волзька, будинок 24.
місцезнаходження,

34883828
код чгідно з ЄДРПОУ

Овчаренко Ірина Миколаївна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

7339534, 34883828d@amail.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;

Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Волзька. 24
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усталю вання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит охорони праці проведено 
22.12.2020 о. ДП «І ІРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТІІ»_____________ _____ '_________ 1 _______

(дата проведення аудиту)

Я ,_________________________________ Овчаренко Ірина Миколаївна,____________________
(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 га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпекії:

зварювальні роботи: _____  ___________________________ ______
газополум’яні роботи:______ ________ ___ ______  ______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

технологічне устаткованим металургійного виробництв, а саме: проволочно-волочильний
стан ІЮ7Л 2500/8, інв. № 349, облік № 2. 1984 р.в.. Н Д Р:_______________________________________

посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МНа. крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, а саме: балон з киснем технічним -  1 од ., 
Україна: балон з сумішшю пропану технічного і бутану технічного 1 од., Україна;__________

mailto:34883828d@amail.com


вантажопідіймальні крани (п. 10 іод. 7 Порядку), а саме: кран мостовий електричний 
підвісний 0-3,2 т., облік. № )., інв. № 219, 1990 р.в., СРС.Р, __________________________________

устатковання 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 -  38, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
4.

1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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

Інші відомості:
Наказом № 11 від 07.12.2020.р. у ГОВ МКТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» створено комісію з

перевірки знань з питань охорони праці у складі:
голова комісії:___________ генеральний директор-Овчаренко Ірина Миколаївна:
члени комісії:____________ головний інженер Мостовий Олександр Іванович;
_________________________ начальник цеху ('криль Валентин Іванович:
_________________________інженер з охорони праці Сабаніна Ольга Юріївна.

Керівники та фахівці ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці-у встановленому порядку:

Генеральний директор Овчаренко Ірина Миколаївна, головний інженер Мостовий Олександр 
Іванович, начальник цеху Скриль Валентин Іванович, інженер з охорони праці Сабаніна Ольга 
Юріївна пройшли у ДГІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання з загального курсу охорони праці, 
перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 82-18 від 31.10.2018 р.).

Генеральний директор Овчаренко Ірина Миколаївна, головний інженер Мостовий Олександр 
Іванович, начальник цеху Скриль Валентин Іванович, інженер з охорони праці Сабаніна Ольга 
Юріївна .пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання НПАОГІ 28.0-1.03-08 «Правила 
охорони праці у метизному виробництві», перевірку знань пройшли в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 26-18/1 від 14.05.2018 р.).

Генеральний директор Овчаренко Ірина Миколаївна, начальник цеху Скриль Валентин 
Іванович, інженер з охорони праці Сабаніна Ольга Юріївна пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» навчання НПАОП 40.1-1.21-98__«Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», перевірку знань 
пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 8 І- 
18 від 24.10.2018 р.), присвоєно IV групи з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Головний__  інженер______Мостовий_____ Олександр______Іванович,______ пройшов_____ у
Навчальному центрі з охорони праці ФОН Макаров Д.В. навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,__«Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 10.01-20 Е.Ч від 14.01.2020 р.-), присвоєно V групи з 
електробезпеки (до та вище 1000 В).

Генеральний директор Овчаренко Ірина Миколаївна, головний інженер Мостовий Олександр 
Іванович, начальник цеху Скриль Валентин Іванович, інженер з охорони праці Сабаніна Ольга 
Юріївна пройшли у Навчальному центрі з охорони праці ФОН Макаров Д.В. НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 1/09-20 ПП-МЗ від 15.09.2020 р.).

Головний інженер Мостовий Олександр Іванович, пройшов у Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», перевірку знань пройшов в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 2/09-20 ОТ-МЗ від 15.09.2020 р.).



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

Наказом № 15 від 11.12.2020 р. у ТО В МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» затверджено перелік 
робіт підвищеної небезпеки.

Наказом № 13 від 10.12.2020 р. у 'ГОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» головного інженера 
Мостового О.І. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства.

Наказом № 17 від 11.12.2020 р. у ТО В МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» начальника цеху 
Скриль В.І. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
технол огі чно го обладн а н ня.

Наказом № 18 від 11.12.2020 р. у ГОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» головного інженера 
Мостового 0.1. призначено відповідальною особою за здійснення нагляду за утриманням в 
справному стані та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.

Наказом № 19 від 11.12.2020 р. у ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» начальника цеху 
Скриль В.1. призначено відповідальною особою за утримання в справному стані та безпечну 
експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Наказом № 20 від 11.12.2020 р. у ГОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» головного інженера 
Мостового О.І. призначено відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних робіт.

ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» має необхідну нормативно-технічну документацію й 
технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки.________________________________

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

Наказом № 10 від 07.12.2020 р. у ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» створено службу 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Сабаніну 
Ольгу Юріївну . _______ __________________________ _____ __________________ ______________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» затверджені директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» мають професійну підготовку здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах та на попередніх місцях роботи.

У ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» розроблені, затверджені і введені в дію наказом № 12 
від 09.12.2020 р.:

«Положення про службу охорони праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 
інструкції з охорони праці; 
посадові інструкції.'

Робітники ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» пройшли перевірку знань з охорони праці в 
комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00- 
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві», НГІАОП 
40.1-1.21-98 «Правила •безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної



експлуатації електроустановок споживачів», НПА011 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протоколи № 1-4 від 09.12.2020 р.~). _____

інструкцій про проведення навчання та  інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» підприємстві відповідно до нормативно-правових актів 
ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступіюго інструктажу»: «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охороии 
праці»; «Журнал обліку та випробування засобів індивідуального захисту»: «Журнал обліку та 
огляду такелажних засобів, механізм і в та пристроїв», «Журнал обл іку посудин, що працюють під 
тиском».___________________________________________________________________________________

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газами здійснюється в відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 
кисню і газополуменевій обробці металів». Балони із киснем технічним, двоокисом вуглецю, 
ацетиленом розчиненим та сумішшю пропану технічпою і бутану технічного, зберігаються окремо 
у спеціально пристосованих місцях. Порожні та иаиовпені балони зберігаються окремо._________

У ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» в наявності технічні паспорти та інструкції з 
експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки, а саме: різак для ручного кисневого різання типу Р1 «Донмет» 142. 2015 р.в„ Україна; 
балон з киснем технічним 1 од., Україна; балон з сумішшю пропану технічного і бутану 
технічного -  1 од., Україна; редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного обладнання 
пропановий типу БПО-5ДМ; редуктор балонний одностугісневий для газополум’яного обладнання 
кисневий типу БКО-50ДМ.__________________________________________________________________

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту під час виконання задекларованих робіт.___ ________________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медогляд у К3 «Дніпропетровська міська 
клінічна лікарня № 2» ДОР.______  ___ _________________________________ _______________

У ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД__«ДОНА»_наявна актуалізована нормативно-правова
документація, що зберігається як на ііанерових, так і електронних носіях.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та
передбачає проведення цільових__ інструктажів, складання наказів__і нарядів-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД «ДОНА» забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної балі, навчально-методичного забезпечення)
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