
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51931, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське вул. 8 Березня, 9-19_____
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 34455458, директор Матрос Олександр Олександрович, (067) 552-23-45
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону

email: mbs.povar@gmail.com__________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли

виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер 

телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
________________________________Україна_______________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку I до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами Постанови Кабінету Міністрів від 16.02.2002 
року № 1788 страхування не проводиться, так як приватне підприємство не є об’єктом
підвищеної небезпеки._________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 22.12.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я ,________ Матрос Олександр Олександрович,_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Монтаж, демонтаж , налагоджування, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання); вантажопідіймальні крани та машини, 
підйомники та колиски для підіймання працівників.______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

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

mailto:mbs.povar@gmail.com


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
13 робочих місць, у тому числі 7 , на яких існує підвищений ризик______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, будинок№35 А (договір 
оренди №12-К/БЦ -2020 від 01 червня 2020 року, укладений с ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ БІЗНЕС-ЦЕНТР» . Виконання робіт 
підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Станчуляка Юрія Михайловича майстра наказом № 11 від 16.01.2020 року__________
в ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» призначено відповідальним за справний стан і 

безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Станчуляка Юрія Михайловича майстра наказом № 19 від 01.12.2020 року в ІIIІ 
«МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» призначено відповідальним за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

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

У Приватному підприємстві «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС» функціонує служба охорони 
праці, створена наказом №01 від 03.01.2017 року. Наказом №06 від 16.01.2020 року 
функцію служби директор Матрос.О.О. поклав на себе. Розроблено та затверджено 
«Положення про службу охорони праці».__________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблено та введено в дію «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Наказом №16 від 16.01.2020 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці.
В складі комісії: директор Матрос О.О., майстер Станчуляк Ю.М., Страховий експерт 
з охорони праці відділу страхових експертів з охорони праці Кам’янського відділення 
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
Дніпропетровській області Долганюк П.В. (пройшов навчання Законодавчих актів з 
охорони праці та соціального страхування, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки і інших нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі типового тематичного плану і програми 
навчання страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції 
Фонду у відповідності до НПОАП 0.00-4.12-05 в Підприємстві «Навчально- 
методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області та 
перевірку знань нормативно-правових актів з питань охорони праці та соціального 
страхування від нещасних випадків Протокол №5 від 18.05.2018 року).
В ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» розроблено (переглянуто) , затверджено та 
введено в дію Наказом № 18 від 01.12.2020 року інструкції з охорони праці по 
професіях та видах робіт, посадові інструкції, робочі інструкції, тематичні плани та 
програми навчання з питань охорони праці.
Працівники ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» проходять в установленому порядку 
періодичне навчання з загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів з 
охорони праці, згідно з напрямом діяльності і перевірку знань своєю комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці.



Директор МП «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» Матрос О.О. пройшов в ДП ДНКК
«Моноліт» навчання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (Протокол № 49/4.6/2019 від 
04.03.2019 року).
Майстер Станчуляк Ю.М. пройшов у ТОВ « Учбовий комбінат «СЕФЕТІ» навчання 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці, перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (Протокол № 273 від 08.12.2020 року).
Директор ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» Матрос О.О. пройшов в ДП ДНКК 
«Моноліт» навчання з :Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01, Правила експлуатації електрозахисних 
засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила пожежної безпеки (Протокол № 143 від 28.02.2020 року V до та 
вище 1000 В).
Майстер Станчуляк Ю.М. пройшов у ТОВ « Учбовий комбінат «СЕФЕТІ» навчання з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної 
безпеки України (Протокол № 275 від 09 грудня 2020 року V група до та вище 
1000В)
Директор ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» Матрос О.О. пройшов в ДП ДНКК 
«Моноліт» навчання з Правил охорони праці під час виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 (Протокол №795 від 01.08.2018 року).
Майстер Станчуляк Ю.М. пройшов у ТОВ « Учбовий комбінат «СЕФЕТІ» навчання з 
Правил охорони праці під час виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 
(Протокол № 280 від 10 грудня 2020 року).
Директор ІIIІ «МЕТАЛЛУРГБУДСЕРВІС» Матрос О.О. пройшов в ДП ДНКК 
«Моноліт» навчання з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, відповідного обладнання 
НПАОП 0.00— 1.80-18 (Протокол №608/1 від 15.06.2018 року).
Майстер Станчуляк Ю.М. пройшов у ТОВ «УК Дніпробуд» навчання з Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв, відповідного обладнання НПАОП 0.00— 1.80-18 (Протокол №1607 
від 21 грудня 2020 року).
Працівники ІIIІ «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС» мають професійну підготовку, здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці 
роботи за фахом: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 
слюсар-ремонтник. Петрович Сергій Анатолійович електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, диплом НР 31672503 від 29.06.2007 року , 
закінчив вище професійне училище і здобув професію електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, IV група з електробезпеки. Перевірка знань з 
охорони праці Протокол № 7 від 10.12.2020 року. Петров Сергій Вадимович слюсар- 
ремонтник закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж за спеціальністю 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств і здобув 
кваліфікацію технік-механік, диплом НР № 28614054 від 29 червня 2006 року.



Перевірка знань з охорони праці Протокол № 6 від 10.12.2020 року.
Проведення інструктажів, їх черговість, регламентуються веденням журналів 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці, реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві. З працівниками підприємства проведено інструктажі з питань охорони 
праці, інформація про проведення зафіксована у відповідних журналах.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Рівень оснащеності приладами, електроінструментом, засобами вимірювальної 
техніки, засобами оргтехніки і зв’язку відповідає заявленим роботам щодо оцінки 
рівня безпеки.
Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства по виконанню випробувань, 
інструкціями з охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, 
складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається на керівників 
робіт._________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки працівників забезпечено 
електрозахисними засобами, засобами індивідуального та колективного захисту. 
Згідно норм комплектування засобами захисту, затверджено перелік електрозахисних 
засобів. Електрозахисні засоби, що належать підприємству випробувані, відповідають 
вимогам НПАОП 40.1-1.07-01 та придатні до експлуатації. На підприємстві заведено 
та ведеться журнал обліку за зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наявне навчально-методичне забезпечення для проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці. При проведенні навчання, перевірці знань, 
проведенні інструктажів з охорони праці використовуються нормативно-правові акти: 
ЗУ 2694 Закон України «Про охорону праці»,
НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу з охорони праці ,
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці,
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів,
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці,
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила з будови та безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів”,
НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”,
ДБН А.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова



,/Єзпека у будівництві.
Кодекс законів про працю України.
Нормативно-правові акти з охорони праці регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань.
У своїй діяльності працівники ПП «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС» керуються чинним 
законодавством про охорону праці та прийнятих відповідно до нього нормативно- 
правових актів з охорони праці, наказами і розпорядженнями Держпраці.
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статату_________________________
ПП «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС» затвердженого рішенням власника Приватного 
підприємства «МЕТАЛУРГБУДСЕРВІС» №1/2020 від 15.06.2020 року;
Дозвола Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 0544.19.12 
від 05.06.2019 року на виконання газонебезпечних робіт та роботи у 
вибухопожежонебезпечних зонах. Декларації №104.19.12 від 21.02.2019 року на 
роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Роботи в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах). Роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000В та в зонах дії струму високої частоти. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн 
та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та 
інертним газом. Зварювальні роботи.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про 
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих 
виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових 
осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо 
вказаних робіт підвищеної небезпеки.

Матеріально-технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової

збіт підвищеної небезпеки._______________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

;ої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.О. Матрос 
(ініціали та прізвище)
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2 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 

відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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