
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «МЕТКОМ ІНВЕСТ»______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
___________ 49038, м. Дніпро, вул. Василя Чапленка , буд. 16, офіс. 11_________________________
__________________ЄДРПОУ 37007132, Жеріков Євген Іванович 0976675603__________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
________________ адреса електронної пошти gerikov@ m kinvest.com .ua______________________

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 замовників згідно договорів _____
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 Згідно додатку 1 до порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не 
проводиться так, як товариство 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 28.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Жеріков Євген Іванович_________________________________________________________
(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:

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:
устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж,
технологічне електробладнання);______________________________________________________________
вантажопідіймальні крани та машини;________________________________________________________
трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище 
ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,
що є ємностями для газового моторного палива;
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Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (кисень,
пропан).______________________________________________________________________________________

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій___________________________________________________________________

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.________________

Зварювальні роботи.________________________________________________________________________

Газополум’яні роботи._____________________________________________________________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).__________________________________________
Роботи верхолазні._______________________________________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

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

виконуються і / або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць - 119 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм- 20_________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля, 1 -виробнича дільниця, розташовані за адресою: 49000, 
місто Дніпро, вул. Василя Чапленка , буд. 16,__________________________________________________

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

Інші відомості Директор ТОВ «БК «Метком Інвест» Жеріков Євген Іванович., заступник директора з 
охорони праці Конюхов Віталій Сергійович., майстер дільниці Базалюк Василь Петрович., головний 
енергетик Владиченко Михайло Іванович., майстер дільниці Мацуєв Андрій Олександрович., 
начальник дільниці Первушин Сергій Васильович,, інженер з охорони праці Сивак Михайло 
Зіновійович., майстер дільниці Синевід Денис Володимирович., майстер дільниці Степанцов Василь 
Сергійович., майстер дільниці Ореховський Роман Геннадійович., майстер дільниці Зощук Олександр 
Ігорович., майстер дільниці Костецький Костянтин Іванович., майстер дільниці Ровенський 
Олександр Анатолійович пройшли навчання ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН»., «НКЦ «Моноліт»., 
приватному закладі «ЦПОН» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання_______ першої_______ допомоги_______ потерпілим,_______ електроб езпеки,_______ пожежної
безпеки.______________________________________________________________________________________

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

Виписка з протоколів:

№ 213/45/2018 від 17.09.18, посвідчення № 07357, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген
Іванович).,

№ 439 від 10.05.19 посвідчення № 439-19-14, приватний заклад ЦПОН,(Костецький
Костянтин Іванович).,

№ 413 від 21.10.19, посвідчення № 11675, «УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Конюхов Віталій
Сергійович).,

№ 2/95 від 20.02.19, посвідчення № 1394, «НКЦ «Моноліт» (Сивак Михайло Зіновійович ).,

№ 373 від 29.11.18 ,посвідчення № 10277, «УКК ПРОФІ ЛАЙН, (Степанцов Василь
Сергійович).,



02310, Владиченко Михайло Іванович посвідчення № 02311, Первушин Сергій Васильович № 
02312).,

№ 278 від 01.10.18 , посвідчення № 07650 , «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Ровенський Олександр 
Анатолійович).,

№ 438/4.20-2020, від 01.10.20 приватний заклад ЦПОН, (Ореховський Роман Геннадійович 
посвідчення № 438-20-25, Синевид Денис Володимирович посвідчення № 438 -20-27, Зощук 
Олександр Ігорович посвідчення № 438 -20-26).,

№ 454/1, від 03.12.19, посвідчення № 13326, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович).,

Згідно «Правил пожежної безпеки України»:

№ 258, від 14.09.18, посвідчення № 07131, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген Іванович).,

№ 15 від 28.01.19, посвідчення № 0033, «НКЦ «Моноліт» (Сивак Михайло Зіновійович ).,

№ 470, від 17.12.19, посвідчення № 13954, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович).,

№ 126, від 18.05.2018, посвідчення № 03282, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Первушин Сергій 
Васильович).,

№ 126, від 18.05.2018, посвідчення № 03281, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Владиченко Михайло 
Іванович).,

№ 126, від 18.05.2018, посвідчення № 03280, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Мацуєв Андрій 
Олександрович).,

№ 277, від 27.09.2018, посвідчення № 07609, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Полівода Микола 
Миколайович).,

№ 277, від 27.09.2018, посвідчення № 07612, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Ровенський Олександр 
Анатолійович).,

№ 277, від 27.09.2018, посвідчення № 07617, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Степанцов Василь 
Сергійович).,

№ 277, від 27.09.2018, посвідчення № 07621, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Суховатов Валентин 
Геннадійович).,

№ 549, від 12.11.2020, посвідчення № 03060793, приватний заклад ЦПОН, (Петрович Сергій 
Сергійович).,

№ 479, від 15.10.20 приватний заклад ЦПОН, (Ореховський Роман Геннадійович посвідчення 
№ 03060360, Зощук Денис Олександр Ігорович посвідчення № 03060362

Згідно правил «ПБЕЕС та ПТЕЕС» :

№ 464/1 від 11.09.19, посвідчення № 13676, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Полівода Микола 
Миколайович,, 4 гр).,

№ 464/1 від 11.09.19, посвідчення № 13678, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович, 4 гр).,

№ 105 від 28.03.19, посвідчення № 02905, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Петрович Сергій 
Сергійович, 4 гр).,

№ 446 від 22.11.19, посвідчення № 12908, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Степанцов Василь
Сергійович, 4 гр).,



Геннадійович, 4 гр).,

№ 404 від 17.10.19, посвідчення № 404, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Конюхов Віталій Сергійович, 
4 гр).,

Посвідчення № 06662, від 04.09.18 ,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген Іванович, 4 гр).,

Посвідчення № 1391, від 06.02.19, «НКЦ «Моноліт» (Сивак Михайло Зіновійович, 4 гр ).,

№ 422/4.20, від 24.09.20 приватний заклад ЦПОН (Владиченко Михайло Іванович, 5 гр).,

439/4.20-2020, від 01.10.20 приватний заклад ЦПОН, (Ореховський Роман Геннадійович 3 гр, 
Зощук Олександр Ігорович, 3 гр)

Згідно: «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18»

№ 187 від 24.07.18, посвідчення № 05094, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген Іванович).,

№ 2/7 від 06.02.19, посвідчення № 1404, «НКЦ «Моноліт» (Сивак Михайло Зіновійович ).,

№ 128, від 10.04.2019, посвідчення № 03482, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Владиченко Михайло 
Іванович).,

№ 436, від 12.11.2019, посвідчення № 12468,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Степанцов Василь 
Сергійович).,

№ 436, від 12.11.2019, посвідчення № 12469,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Суховатов Валентин 
Геннадійович).,

№ 462, від 10.12.2019, посвідчення № 13565,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Поливода Микола 
Миколайович).,

№ 462, від 10.12.2019, посвідчення № 13567,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович).,

№ 462, від 10.12.2019, посвідчення № 13568,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Мацуєв Андрій 
Олександрович).,

№ 462, від 10.12.2019, посвідчення № 13573,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Парілов Сергій 
Андрійович).,

Згідно «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18

№ 2/13 від 06.02.19, посвідчення № 1402, «НКЦ «Моноліт» (Сивак Михайло Зіновійович ).,

№ 160 від 23.06.18, посвідчення № 04292, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген Іванович).,

№ 342 від 05.09.19, посвідчення № 09784,«УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Конюхов Віталій 
Сергійович).,

№ 474, від 19.12.2019, посвідчення № 14110,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Поливода Микола 
Миколайович).,

№ 342, від 05.09.2019, посвідчення № 09786,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович).,

№ 474, від 19.12.2019, посвідчення № 14113,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Мацуєв Андрій 
Олександрович).,

№ 474, від 19.12.2019, посвідчення № 14114,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Первушин Сергій
Васильович).,



Андрійович).,

№ 342 від 05.09.19, посвідчення № 09785,«УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Синевид Денис 
Володимирович).,

№ 442 від 20.11.19, посвідчення № 12704,«УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Степанцов Василь 
Сергійович).,

№ 442 від 20.11.19, посвідчення № 12705,«УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Суховатов Валентин 
Геннадійович).,

№ 91 від 21.03.19, посвідчення № 02519,«УКК ПРОФІ ЛАЙН»,(Петрович Сергій Сергійович)., 

Згідно «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15-07 

Виписка з протоколів:

№ 228, від 28.08.18, посвідчення № 06296, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Жеріков Євген Іванович).,

№ 374, від 03.12.2018, посвідчення № 10300,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Степанцов Василь 
Сергійович).,

№ 80, від 02.04.2018, посвідчення № 02055,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Первушин Сергій 
Васильович).,

№ 80, від 02.04.2018, посвідчення № 02054 «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Владиченко Михайло 
Іванович).,

№ 80, від 02.04.2018, посвідчення № 02053,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Мацуєв Андрій 
Олександрович).,

№ 228, від 28.08.2018, посвідчення № 06319,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Ровенський Олександр 
Анатолійович).,

№ 80, від 02.04.2018, посвідчення № 02053,«УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Мацуєв Андрій 
Олександрович).,

№ 437/4.20-2020, від 01.10.20 приватний заклад ЦПОН, (Ореховський Роман Геннадійович 
посвідчення № 437-20-06, Зощук Денис Олександр Ігорович посвідчення № 438-20-08

Згідно «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-
И
№ 606, від 03.12.2020, посвідчення № 606 -20-09, приватний заклад ЦПОН, (Конюхов Віталій 
Сергійович).,

№ 434, від 08.11.2019, посвідчення № 12296, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Степанцов Василь 
Сергійович).,

№ 434, від 08.11.2019, посвідчення № 12297, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Суховатов Валентин 
Геннадійович).,

№ 451, від 28.11.2020, посвідчення № 13123, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Полівода Микола 
Миколайович).,

№ 451, від 28.11.2020, посвідчення № 13125, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Базалюк Василь 
Петрович).,

______№ 451, від 28.11.2020, посвідчення № 13127, «УКК ПРОФІ ЛАЙН», (Парілов Сергій
Андрійович).,

Наказом № 12/03-РП від 12.03.2020 на Підприємстві створена служба охорони праці. Цим 
наказом функції керівника служби охорони праці покладені на заступника директора з охорони праці
Конюхова Віталия Сергійовича. За дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та



охорони праці Сивака Михайла Зіновійовича_____________________________
Наказом № 10/к від 04.12.2015 начальник дільниці Первушин Сергій Васильович призначений 

особою, відповідальною за проведення робіт підвищеної небезпеки на ТОВ «БК «Метком Інвест»
На ТОВ «:БК «Метком Інвест» розроблені, затверджені і введені в дію:

- «Положення про службу охорони праці» (наказ директора № 12 /03-ОП від 12.03.2020);

- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»
(наказ директора № 12-ОП від 11.12.2017).

На ТОВ «БК «Метком Інвест» переглянуті, затверджені і введені в дію: посадові інструкції 
(затверджені від 28.12.2020 (28-ПІ), інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт у 
кількості 14 інструкцій , в тому числі : «Інструкція про заходи пожежної безпеки на будівельних 
майданчиках ТОВ «БК Метком Інвест» № 1 -ОП (наказ № 14-ОП-20 від 12.12.2019)., «Інструкція про 
заходи пожежної безпеки на дільницях ТОВ «БК Метком Інвест» № 1-а -ОП (наказ № 14 -ОП-20 від
12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника № 2 -ОП (наказ № 14 -ОП-20 від
12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій № 3-ОП(наказ № 14-ОП-20 від 12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт із застосуванням засобів підмащування № 4 -ОП (наказ № 14 -ОП-20 від 12.12.2019)., 
«Інструкція з охорони праці під час демонтажу будівель та споруд № 5 -ОП (наказ № 14-ОП-20 від
12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці під час роботи в колодязях та шурфах № 6 -ОП (наказ № 14 - 
ОП-20 від 12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці для газозварника № 7 -ОП (наказ № 14 -ОП-20 від
12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування № 8 -ОП (наказ № 9 -ОП-20 від 12.12.2019)., «Інструкція з охорони праці для 
працівників, що виконують верхолазні роботи № 11 -ОП (наказ № 14-ОП-20 від 12.12.2019)., 
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 14-ОП (наказ № 14 -ОП-20 від
12.12.2019)., «Інструкція з охорони праі для стропальника № 15-ОП (наказ № 14-ОП-20 від
22.12.2019)., «Інструкція з надання домедичної допомоги № 21 -ОП (наказ № 14-ОП-20 від
22.12.2019). , 
Наказом № 16/03 від 31.03.2020 на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці у посадових осіб і робітників.

Голова комісії Жеріков Євген Іванович -директор ТОВ «БК «Метком Інвест»;

Члени комісії Конюхов Віталій Сергійович-заступник директора ТОВ «БК «Метком Інвест» з 
охорони праці;
Владиченко Михайло Іванович-головний енергетик ТОВ «БК «Метком Інвест»;

Бахтін Віктор Костянтинович-представник трудового колективу ТОВ «БК «Метком Інвест»

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».

Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання та перевірку знань з за 
професіями та видами робіт що підтверджується протоколами № 513 -2020 від 13.11.2020, 536-2020 
від 20.11.20, 537-2020 від 20.11.20 з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(протоколи перевірки знань № 437/4.20-2020 від 01.10.20, 636/4.20-2020 від 15 .12.2020 )., з 
правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (протокол перевірки знань № 
423/4.20-2020 від 24.09.2020., допуск виконання верхолазних робіт в безопорному просторі з 
використанням верхолазного обладнання (протокол перевірки знань № 437./4.20-2020 від 01.10.

2020., ПБЄЄС (протокол перевірки знань № 579/4.20-2020 від 26.11.20., ПТЄЄС (протокол_____
перевірки знань № 591 від 26.11.20., з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) 
протокол № 203 від 26.06.20., протокол № 612 від 03.12.2020., за професій стропальник протокол № 
481/4.20-2020 від 16 жовтня 2020 р., правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском (протокол № 393/4.20 -2020 від 10.09.2020 (протокол 14/Р8/ОП-3 від 14.08.2020



формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) 
видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків
- Журнал протоколів перевірки знань
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі згідно з НПАОП 0.00-4.01-08, що використовуються за призначенням, утримуються у технічно 
справному стані, проводиться їх технічне обслуговування, ремонт та випробування згідно вимог та 
документів з експлуатації виробників. Під час роботи на висоті застосовуються, карабіни сталеві, 
несучі і страхувальні канаті, лямкові запобіжні пояси в кількості 40 шт. (протоколи випробувань № 
477, 476 від 28.10.2020). Є паспорта на усі пояса запобіжні лямкові зі стропами із капронової 
стрічки, на запобіжних поясах маються бірки з інвентарними номерами та строком наступного 
проведення випробування, запобіжним поясам проведені випробування статичним навантаженням 
400 кгс результати віпробувань записані в «Журналі обліку та огляду такелажних засобів, механізмів 
та пристроїв»., Є паспорта на зварювальний трансформатор ТДМ-301 зав.№9018 24.08.2018 р.в., 
комплект верхолаза ( спусковий пристрій гід реё7К підіймальний пристрій (кроль, жумар, обв’язка, 
карабіни, капронові мотузки), углову шліфувальну машина, дріль, шуруповерт, пересувну сбірнс - 
розбірну вишку «Атлант» з робочою площадкою 1,2x2 м -висотою до 19м, Є в наявності технічний 
паспорт, інструкція по застосуванню. ТУ В.2.27-19.3-2684123-008:2018. Сертифікат 
ИА22/164/0033616-18. Дата виготовлення вишки №1 - 25.09.2018р. заводський номер № ЧМ 
926589217237.

На електрозварювальні апарати є технічні паспорти, інструкції по застосуванню. 1 раз на рік вони 
проходять повірку в електротехнічної лабораторії «Купина», протоколі -  в 
наявності____________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

При виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) для визначення токсичних та горючих газів 
застосовуються переносні газоаналізатори ВХ-616, які проходять повірку в стандартметрології м 
Кам’янське. а також використовуються протигази шлангові ГІШ-1, зав, № 509, дата виготовлення
24.09.2019р., Україна.___________________________________________________________________________
Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності
ним і ремонтуються (договір поставки №861 та договір підряд, укладені 25.08.2020 р.__________
______ Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00 -7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в саме: 
костюми бавовняні та брезентові с вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, каска захисна з підшоломником, маска зварника, окуляри захисні, маска зварника, 
респіратори підзахисні, куртки утеплені, штани утеплені, звукоізолюючі напівшоломники,
навушники, протишумні вкладиші, респіратори «Лепесток»._________________________________
_______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
виробника.___________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ Працівники ТОВ «БК «Метком Інвест» забезпечені нормативно-правовими актами з охорони
праці та навчально-методичною базою:__________________________
- Закон України «З охорони праці»____________________________________________________
- Положення про розслідування нещасних випадків__________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою



- Типове положення про службу охорони праці
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці_____________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_____
-Кодекс Законів про працю__________________________________________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників_____
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р №725 і від 26 
жовтня 2011 р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’екти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
- НПА0П0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів , що 
діють на підприємстві
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників__________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»______________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 
кисню і газополуменевій обробці металів»
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»
ДБН В .2.5 -20-2001 «Газопостачання»

На підприємстві в наявності Закон України «про охорону праці»; 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 45.2 -7.02-12 Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2 -2-2009 ССБП)
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально - методичного забезпечення)
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «БК «Метком Інвест» мається в наявності наступне 
обладнання:
- апарат контактного зварювання ТДМ-301 зав.№9018 р.в., Україна;
- пересувна сбірно-розбірна вишка «Атлант ТУ В.2.27-19.3-2684123-008:2018. Сертифікат 
иА22/164/0033616-18. Дата виготовлення вишки №1 - 25.09.2018р. заводський номер № ЧМ 
926589217237.
- дробини приставні дата виготовлення 23.07.2020р;
- перфоратори Зенит ЗИП -1250, відбійні молотки;
- пояси запобіжні виготовлення Україна; в кількості 40 шт. (протоколи випробувань № 477, 
476 від 28.10.2020).
- газоаналізатор ВХ-616, інв.№ 209
- протигази ПШ
- комплект верхолаза (спусковий пристрій reg petzi, підіймальний пристрій) кроль, жумар, 
обв’язка, карабіни
- сигнальний трос
- страхувальні мотузки
- слюсарний інструмент
- набір будівельного інструменту
- інструмент, який не дає іскроутворювання

засоби пожежогасіння



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. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20-^/р. № <2? / .

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.

необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
нету та друкованих видань.

ірмативно-Рірадиеої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Голосне упразпіння Держпраці 
у Дніпропвтроооькій області

ДхіД-Ца від


